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aDr procedura alternatywnego rozwiązywania sporów

BOIP
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom,  
Urząd ds. Własności Intelektualnej Państw Beneluksu,  
znane również jako Benelux Merkenbureau (BMB)

DPma Deutsches Patent– und Markenamt – niemiecki urząd patentowy

eOg Europejski Obszar Gospodarczy

euIPO Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej OHIM)

eurid European Registry for Internet Domains – Europejski Rejestr Nazw 
Domen Internetowych

ewg Europejska Wspólnota Gospodarcza

markeng
Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – 
niemiecka ustawa dotycząca ochrony znaków towarowych i innych 
oznaczeń

mSchg Markenschutzgesetz – austriacka ustawa o ochronie znaków 
towarowych

OHIm Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (obecnie EUIPO)

porozumienie 
nicejskie

Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji 
towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., 
ze zmianami

registrar Registrar of Trade Marks – organ właściwy do spraw rejestracji znaków 
towarowych w Zjednoczonym Królestwie

tFue Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

trIPS Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności 
Intelektualnej

trybunał Trybunał Sprawiedliwości 

we Wspólnota Europejska

art. 23 i 24 we art. 23 i 24 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską  
(obecnie art. 34 i 36 TFUE) dotyczące swobodnego przepływu towarów

WIPO Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

wykaz skrótów



wstęp

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonuje wykładni prawa unijnego, 
przez co zapewnia jego jednolite stosowanie i przestrzeganie przez wszystkie kra-
je i instytucje Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej Trybunał rozpatruje wnioski o orzeczenia w trybie prejudycjalnym skła-
dane przez sądy krajowe w celu dokonania wykładni danego zagadnienia prawa 
Unii. Odpowiedź Trybunału wydana w tym trybie wiąże nie tylko sąd krajowy, który 
zwrócił się do Trybunału z odesłaniem prejudycjalnym, ale również inne sądy krajo-
we, które zetkną się z identycznym problemem. Dotyczy to również sądów polskich, 
ponieważ Polska, przystępując do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., zaakceptowała 
jednocześnie jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości. 
Istotną grupę zagadnień trafiających przed Trybunał Sprawiedliwości w ramach 
odesłań prejudycjalnych stanowią te, dotyczące problematyki znaków towaro-
wych. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie w usystematyzowany sposób 
bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału ostatnich kilkunastu lat dotyczącego 
powyższej problematyki. 
Publikacja obejmuje zbiór orzeczeń prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości z lat 
2005–2019 (pierwsza połowa roku). Wybrane orzeczenia zostały pogrupowane te-
matycznie ze względu na główne zagadnienie analizowane w danej sprawie. Zostały 
one poprzedzone pełną treścią odpowiedzi Trybunału na pytanie prejudycjalne. Dla 
ułatwienia lektury oraz praktycznego korzystania z niniejszego zbioru, fragmenty 
orzeczeń dotyczące postępowań przed sądami krajowymi zostały ograniczone do 
niezbędnych informacji na temat stanu faktycznego sprawy, natomiast same pyta-
nia prejudycjalne i następująca po nich analiza Trybunału pozostały co do zasady bez 
zmian, łącznie z zachowaniem oryginalnej numeracji paragrafów. 
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I. Opisowość

1. C–421/04 (9.03.2006)
Matratzen Concord AG przeciwko Hukla Germany SA

Opisowość znaku w obcym języku

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2006 r.  
w sprawie C–421/04 matratzen Concord ag przeciwko Hukla germany Sa

teza

artykuł 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do znaków towarowych nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkow-
skim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka 
innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charak-
teru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla 
których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie 
członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać zna-
czenie tego słowa.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 28 
i 30 WE.
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Matratzen Concord AG 
(zwaną dalej „Matratzen Concord”) a Hukla Germany SA (zwaną dalej „Hukla”) 
w przedmiocie ważności krajowego znaku towarowego.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
Matratzen Concord wniosła do Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (sąd 
pierwszej instancji nr 22 w Barcelonie, Hiszpania) pozew o unieważnienie krajowe-
go słownego znaku towarowego MATRATZEN zarejestrowanego w Hiszpanii w dniu 
1 maja 1994 r. na rzecz Hukla, między innymi dla towarów z klasy 20 porozumienia 
nicejskiego: „mebli wypoczynkowych, takich jak łóżka, rozkładane sofy, łóżka poje-
dyncze, kołyski, kanapy, hamaki, łóżka dostawiane i kołyski wiklinowe, meble skła-
dane, kółka do łóżek i mebli, nocne stoliki, krzesła, fotele i taborety, ramy do łóżek, 

I.
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sienniki, materace i poduszki”. Co do istoty utrzymywała ona, że ze względu na to, 
że słowo „Matratzen” oznacza w języku niemieckim „materac”, określenie, z którego 
sporny znak towarowy się składa, jest nazwą rodzajową i może wprowadzić konsu-
mentów w błąd co do charakteru, jakości, właściwości lub pochodzenia geograficz-
nego towarów opatrzonych tym znakiem.
Pozew ten został oddalony orzeczeniem z dnia 5 lutego 2002 r., wobec czego Ma-
tratzen Concord wniosła od niego apelację do Audiencia Provincial de Barcelona 
(sądu okręgowego w Barcelonie).
Sąd ten wskazuje, że hiszpańskie orzecznictwo uznaje nazwy zapożyczone z języków 
obcych za dowolne, dziwaczne lub fantazyjne, chyba że są one podobne do słowa 
hiszpańskiego pozwalającego domniemywać, że przeciętny konsument zna ich zna-
czenie lub że uzyskały one faktyczne znaczenie na rynku krajowym. Tym niemniej 
ma pewne wątpliwości, czy wykładnia ta pozostaje w zgodzie z pojęciem „jednoli-
tego rynku”. Uważa, że rejestracja nazwy rodzajowej w językach państw członkow-
skich w jednym z państw członkowskich ułatwiałaby powstawanie monopoli, i może 
prowadzić do naruszenia wyrażonego w art. 28 WE zakazu ograniczeń ilościowych 
w przywozie między państwami członkowskimi.
Uznając, że rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu wymaga dokonania wykład-
ni art. 30 WE, Audencia Provincial de Barcelona postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy ważność rejestracji znaku towarowego w jednym państwie członkowskim 
może stanowić ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowski-
mi, jeżeli znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego lub służy w ob-
rocie do oznaczania opatrzonego nim towaru lub rodzaju, jakości, ilości, prze-
znaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub innych właściwości tego 
towaru w języku innego państwa członkowskiego, jeżeli tym językiem nie mówi 
się w państwie rejestracji, tak jak to może mieć miejsce w przypadku hiszpań-
skiego znaku towarowego »MATRATZEN« mającego oznaczać materace i towa-
ry pokrewne?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
17. Zadając pytanie, sąd krajowy dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 28 i 30 WE na-
leży interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie rejestracji w państwie 
członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego 
z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony 
charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla 
których wniesiono o rejestrację.
18. Na wstępie należy przypomnieć, że w ramach ustanowionej w art. 234 WE proce-
dury współpracy między sądami krajowymi a Trybunałem do tego ostatniego należy 
udzielenie sądowi krajowemu użytecznej odpowiedzi, która umożliwi mu rozstrzy-
gnięcie zawisłego przed nim sporu. Z tego punktu widzenia Trybunał może wziąć pod 
rozwagę normy prawa wspólnotowego, na które sąd krajowy nie powołał się w swo-
im pytaniu (zob. w szczególności wyroki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie C–230/98 
Schiavon, Rec. s. I–3547, pkt 37, oraz z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie C–469/00 
Ravil, Rec. s. I–5053, pkt 27).
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19. Jak wynika z motywu siódmego dyrektywy 89/104, wymienia ona w sposób wy-
czerpujący podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności dotyczące rejestracji 
samego znaku towarowego.
20. Tymczasem, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, środki krajowe w dziedzinie, 
która jest przedmiotem wyczerpującej harmonizacji na płaszczyźnie wspólnotowej, 
muszą być oceniane w świetle przepisów regulujących te środki harmonizujące, a nie 
przepisów prawa pierwotnego (zob. w szczególności wyroki z dnia 20 marca 1997 r. 
w sprawie C–352/95 Phytheron International, Rec. s. I–1729, pkt 17, z dnia 13 grud-
nia 2001 r. w sprawie C–324/99 DaimlerChrysler, Rec. s. I–9897, pkt 32, oraz z dnia 
14 grudnia 2004 r. w sprawie C–210/03 Swedish Match, Zb.Orz. s. I–11893, pkt 81).
21. W konsekwencji to właśnie w świetle przepisów dyrektywy, a w szczególności jej 
art. 3, który dotyczy bezwzględnych podstaw odmowy lub stwierdzenia nieważno-
ści rejestracji, a nie na podstawie art. 28 i 30 WE, należy dokonać oceny, czy prawo 
wspólnotowe stoi na przeszkodzie rejestracji takiego krajowego znaku towarowego, 
jak będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym.
22. Artykuł 3 dyrektywy nie zawiera jakiejkolwiek podstawy odmowy rejestracji do-
tyczącej specyficznie znaków towarowych składających się z wyrazu zapożyczonego 
z języka państwa członkowskiego innego niż państwo rejestracji, w którym to języku 
wyraz ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesie-
niu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację.
23. Ponadto taki znak towarowy nie jest bezwzględnie objęty podstawami odmowy 
rejestracji opartymi na braku charakteru odróżniającego lub posiadaniu przez znak 
towarowy charakteru opisowego, określonymi odpowiednio w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) 
dyrektywy.
24. W istocie oceniając, czy krajowy znak towarowy pozbawiony jest charakteru 
odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których 
wniesiono o rejestrację, należy wziąć pod uwagę sposób postrzegania go przez 
zainteresowanych odbiorców, a mianowicie w obrocie lub przez właściwie po-
informowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumen-
ta wspomnianych towarów lub usług na obszarze, dla którego wniesiono o re-
jestrację (zob. wyroki z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C–108/97 
i C–109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I–2779, pkt 29, oraz z dnia 12 lutego 
2004 r. w sprawie C–363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I–1619, pkt 77, 
i w sprawie C–218/01 Henkel, Rec. s. I–1725, pkt 50).
25. Może się zdarzyć, że z uwagi na różnice językowe, kulturowe, społeczne i eko-
nomiczne między państwami członkowskimi znak towarowy, który jest pozbawiony 
charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do danych towarów lub 
usług w jednym państwie członkowskim, ma charakter odróżniający lub nie jest opi-
sowy w innym państwie członkowskim (zob. analogicznie w odniesieniu do wprowa-
dzającego w błąd charakteru znaku towarowego wyrok z dnia 26 listopada 1996 r. 
w sprawie C–313/94 Graffione, Rec. s. I–6039, pkt 22).
26. W konsekwencji art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy nie stoi na przeszkodzie reje-
stracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wy-
razu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku 
jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do 
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towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani od-
biorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie 
odczytać znaczenie tego słowa.
27. Taka wykładnia dyrektywy jest zgodna z postanowieniami traktatu, a w szczegól-
ności z postanowieniami art. 28 i 30 WE.
28. W istocie utrwalone orzecznictwo stanowi, że w zakresie stosowania zasady 
swobodnego przepływu towarów traktat nie wpływa na istnienie praw uznawanych 
przez ustawodawstwo państwa członkowskiego w dziedzinie własności intelektual-
nej, a jedynie – w zależności od okoliczności – ogranicza ich wykonywanie (wyroki 
z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie 119/75 Terrapin, Rec. s. 1039, pkt 5, z dnia 
22 stycznia 1981 r. w sprawie 58/80 Dansk Supermarked, Rec. s. 181, pkt 11, oraz po-
stanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C–3/03 Matratzen Concord prze-
ciwko OHIM, str.I-3675, pkt 40).
29. Na podstawie tego orzecznictwa w pkt 42 ww. postanowienia w sprawie Ma-
tratzen Concord przeciwko OHIM – w której rozpatrywany był już hiszpański znak 
towarowy MATRATZEN, stanowiący przedmiot postępowania przed sądem krajo-
wym – Trybunał orzekł, że zasada swobodnego przepływu towarów nie stoi na prze-
szkodzie, aby państwo członkowskie dokonywało rejestracji w charakterze krajowe-
go znaku towarowego oznaczenia, które w języku innego państwa członkowskiego 
stanowi opis danych towarów lub usług.
30. Stwierdzenie to znajduje również zastosowanie w sytuacji, gdy w języku innego 
państwa członkowskiego niż państwo członkowskie rejestracji dane oznaczenie po-
zbawione byłoby charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów lub usług 
zawartych we wniosku o rejestrację.
31. Należy dodać, jak to również wskazał rzecznik generalny w pkt 59–64 opinii, 
że rejestracja znaku towarowego, takiego jak będący przedmiotem postępowania 
przed sądem krajowym, w jednym z państw członkowskich nie zakazuje używania 
przez innych przedsiębiorców w tym państwie członkowskim wyrazu, z którego skła-
da się ten znak towarowy.
32. Podsumowując, na postawione pytanie należy odpowiedzieć w ten sposób, 
że art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie 
członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego 
z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony 
charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, 
dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie 
członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znacze-
nie tego słowa.
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2. C–90/11 i C–91/11 (15.03.2012) 
Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt 
(C–90/11) oraz Securvita Gesellschaft zur Entwicklung 
alternativer Versicherungskonzepte mbH (C–91/11) 
przeciwko Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (Multi 
Markets Fund MMF)

Oznaczenia, które są kombinacją wzajemnie objaśniających się wskazówek i ich 
skrótów nie posiadają charakteru odróżniającego

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 15 marca 2012 r. 
w sprawie C-90/11 i C–91/11 alfred Strigl – Deutsches Patent- und markenamt 

(C–90/11) oraz Securvita gesellschaft zur entwicklung alternativer  
Versicherungskonzepte mbH (C–91/11)  

przeciwko Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (multi markets Fund mmF)

teza

artykuł 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 2008/95/we Parlamentu europejskiego 
i rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpre-
tować w ten sposób, że znajduje on zastosowanie do słownego znaku towarowe-
go składającego się z połączenia mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów 
i ciągu liter, który – jeśli rozpatrywany odrębnie – nie ma charakteru opisowego, 
jeżeli ciąg ten postrzegany jest przez odbiorców jako skrót wspomnianej kombi-
nacji, ponieważ odzwierciedla on pierwszą literę każdego wyrazu tej kombinacji, 
a dany znak towarowy rozpatrywany w całości może być rozumiany jako kombi-
nacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek lub 
skrótów, która z tego względu pozbawiona jest charakteru odróżniającego.

wyrOK

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni art. 3 ust. 1 
lit. b) i c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 paź-
dziernika 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich od-
noszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wnioski te zostały złożone w ramach dwóch postępowań, jednego wszczętego przez 
A. Strigla przed Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędem do spraw 
patentów i znaków towarowych, zwanym dalej „urzędem”) i drugiego, w którym Se-
curvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (zwa-
na dalej „Securvita”) występuje przeciwko ÖkoInvest Verlagsgesellschaft mbH (zwa-
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nej dalej „ÖkoInvest”), w przedmiocie rejestracji jako słownych znaków towarowych 
wyrażeń „Multi Markets Fund MMF” w przypadku pierwszego z tych postępowań 
i wyrażenia „NAI – Der NaturAktienIndex” w przypadku drugiego.

Postępowania przed organami krajowymi i pytania prejudycjalne

Sprawa C–90/11
Wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego „Multi Markets Fund MMF” 
został złożony w urzędzie przez A. Strigla w 2008 r. dla oznaczenia usług z kla-
sy 36 w porozumieniu nicejskim: „ubezpieczenia (doradztwo, świadczenie usług 
ubezpieczeniowych i pośrednictwo ubezpieczeniowe); doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych; sprawy finansowe (usługi świadczone przez banki i instytucje 
kredytowe, doradztwo finansowe, inwestycje pieniężne, wykonywanie powiernic-
twa, sprawy monetarne); sprawy nieruchomości (zarządzanie gruntami i budynka-
mi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami); doradztwo w sprawach majątko-
wych i finansowych”.
Decyzjami z dnia 23 maja i z dnia 11 września 2008 r. urząd odrzucił zgłoszenie na 
podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen 
Kennzeichen (ustawy dotyczącej ochrony znaków towarowych i innych oznaczeń). 
Uznając, iż kombinacja wyrazów „Multi Markets Fund” opisuje fundusz inwestujący 
na wielu rynkach finansowych, a odbiorcy, mając styczność ze skrótem „MMF” wy-
stępującym bezpośrednio po tych trzech elementach, mogą uznać ów ciąg za oczy-
wisty skrót trzech elementów słownych oznaczenia „Multi Markets Fund”, ponieważ 
wspomniany skrót odzwierciedla ich początkowe litery.
Alfred Strigl złożył skargę na odmowę rejestracji do Bundespatentgericht (sądu fe-
deralnego do spraw patentów), wskazując, że zgłoszony znak może mieć różne zna-
czenia w dziedzinie finansów, a element „MMF” może odpowiadać wielu skrótom.

Sprawa C–91/11
W dniu 18 lipca 2007 r. ÖkoInvest wniosła o unieważnienie prawa do znaku towa-
rowego „NAI – Der NaturAktienIndex” zarejestrowanego w dniu 25 czerwca 2001 r. 
w urzędzie na rzecz Securvita dla usług należących do klasy 36 porozumienia ni-
cejskiego wskazując, że ciąg liter „NAI” używany jest w dziedzinie finansów jako 
skrót kombinacji wyrazów „NaturAktienIndex”. Jej zdaniem ta kombinacja wyrazów, 
umieszczona po ciągu liter, stanowi wskazówkę o charakterze opisowym. 
Decyzją z dnia 28 maja 2008 r. urząd uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do 
omawianego znaku towarowego. 
Na tę decyzję Securvita wniosła skargę do Bundespatentgericht, podnosząc, że żad-
na z podstaw unieważnienia nie znajduje zastosowania do zarejestrowanego znaku 
towarowego.
W tych okolicznościach Bundespatentgericht postanowił zawiesić ww. postępowa-
nia i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: 

„Czy podstawa odmowy rejestracji znaku towarowego określona w art. 3 ust. 1 
lit. b) i c) [dyrektywy] znajduje zastosowanie także do oznaczenia słownego skła-
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dającego się z połączenia mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów i nie-
mającego charakteru opisowego ciągu liter, jeżeli ten ciąg liter postrzegany jest 
przez odbiorców jako skrót wyrazów mających charakter opisowy, ponieważ od-
zwierciedla ich pierwsze litery, a w związku z tym cały znak towarowy może być 
rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter 
opisowy wskazówek, względnie skrótów?”.

Postępowanie przed trybunałem
Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 26 maja 2011 r. obie sprawy zostały połą-
czone dla celów procedury i wydania wyroku.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne
19. Podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 
lit. b) i c) dyrektywy są identyczne z podstawami odmowy rejestracji przewidzia-
nymi w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grud-
nia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), 
zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), a odnoszące się 
do tych rozporządzeń orzecznictwo Trybunału znajduje zastosowanie do postano-
wień dyrektywy właściwej dla sporów rozpatrywanych w postępowaniach przed 
sądem krajowym.
20. Ponieważ sąd krajowy przywołał – w sposób czy to łączny, czy też rozłączny – 
dwie podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia prawa do znaku widniejące 
w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy, należy przede wszystkim przypomnieć, że choć 
z pewnością każda z podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 dy-
rektywy jest niezależna od innych i wymaga oddzielnego zbadania, to jednak za-
kresy stosowania poszczególnych podstaw wymienionych w lit. b) i c) wskazanego 
przepisu wyraźnie na siebie zachodzą (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. 
w sprawie C–363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I–1619, pkt 85).
21. Zatem oznaczenie mające – w stosunku do towarów lub usług, dla których wy-
stąpiono o jego rejestrację w charakterze znaku towarowego – charakter opisowy 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy jest przez sam ten fakt z konieczności po-
zbawione charakteru odróżniającego co do tych samych towarów lub usług w rozu-
mieniu rzeczonego ust. 1 lit. b) wskazanej dyrektywy (zob. ww. wyrok w sprawie Ko-
ninklijke KPN Nederland, pkt 86; wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C–51/10 P 
Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I–1541, pkt 33 i przyto-
czone tam orzecznictwo).
22. Ponadto wykładni wspomnianych podstaw odmowy rejestracji należy dokony-
wać w świetle interesu ogólnego, który leży u źródła każdej z nich. Interes ogólny 
brany pod uwagę przy badaniu tych podstaw odmowy może, a wręcz powinien, 
odzwierciedlać odmienne rozważania, w zależności od odpowiedniej podstawy 
odmowy rejestracji (zob. wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączo-
nych C–456/01 P i C–457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I–5089, pkt 45, 46; 
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a także z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C–329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, 
Zb.Orz. s. I–8317, pkt 25).
23. Co do wyrażeń słownych składających się z kombinacji elementów, Trybunał 
wyjaśnił, że ewentualny charakter opisowy może być badany w części dla każdego 
z tych elementów, rozpatrywanych odrębnie, lecz powinien w każdym przypad-
ku zostać stwierdzony również w odniesieniu do całości tworzących tę kombina-
cję elementów (zob. podobnie wyrok z 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C–273/05 P 
OHIM przeciwko Celltech R&D, Zb.Orz. s. I–2883, pkt 76, 79 i przytoczone tam 
orzecznictwo).
24. W świetle powyższych okoliczności należy rozważyć pytania zadane Trybunałowi 
przez sąd krajowy.

W przedmiocie kombinacji wyrazów rozpatrywanych w postępowaniach przed są-
dem krajowym
25. Co się tyczy dwóch głównych kombinacji wyrazów zawartych w znakach towaro-
wych w postępowaniach przed sądem krajowym, mianowicie „Multi Markets Fund” 
i „Der NaturAktienIndex”, sąd krajowy wskazuje, iż oznaczają one, w pierwszym 
przypadku, fundusz inwestycyjny działający na kilku rynkach finansowych i, w dru-
gim przypadku, indeks giełdowy obejmujący akcje spółek o orientacji ekologicznej.
26. Według sądu krajowego owe kombinacje wyrazów jako takie powinny być uzna-
ne za opisujące cechy oferowanych usług finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit. c) dyrektywy ze względu na to, że oznaczają one w obrocie rodzaj usług oraz ich 
pewne właściwości.

W przedmiocie ciągów liter rozpatrywanych w postępowaniach przed sądem krajo-
wym
27. Co się tyczy ciągów liter rozpatrywanych w postępowaniach przed sądem kra-
jowym, sąd krajowy uważa, że oznaczenia „MMF” i „NAI” – rozpatrywane odrębnie 
– nie mają charakteru opisowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy.
28. Wskazane ciągi jako takie nie są bowiem w stanie oznaczyć jakichkolwiek właści-
wości odnośnych usług w rozumieniu wskazanego przepisu dyrektywy.

W przedmiocie zgłoszonych znaków towarowych ocenianych w całości
29. Z powyższego wynika, że poprzez skierowane pytania sąd krajowy dąży do usta-
lenia, czy podstawy odmowy rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dy-
rektywy znajdują zastosowanie do słownego znaku towarowego składającego się 
z połączenia mającej opisowy charakter kombinacji wyrazów i ciągu liter, który – je-
śli rozpatrywany odrębnie – nie ma charakteru opisowego, ale który odzwierciedla 
początkowe litery wyrazów tworzących ową kombinację.
30. W tym kontekście należy zauważyć, że art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy ma na celu 
zapobieżenie rejestracji znaków pozbawionych charakteru odróżniającego, który 
sam w sobie sprawia, iż znaki mogą spełniać swoją podstawową funkcję, jaką jest 
zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa 
oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego źródła, co pozwala 
temu odbiorcy – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – na odróżnienie tego towaru 
lub usługi od towarów lub usług pochodzących z innych źródeł (zob. wyrok z dnia 
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18 czerwca 2002 r. w sprawie C–299/99 Philips, Rec. s. I–5475, pkt 30; ww. wyrok 
w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 23).
31. Co się tyczy art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy, interes ogólny leżący u podstaw tego 
przepisu polega na zapewnieniu, by oznaczenia stanowiące opis co najmniej jednej 
z właściwości towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację w charak-
terze znaku towarowego, mogły być swobodnie używane przez wszystkich przed-
siębiorców oferujących dane towary lub usługi (zob. ww. wyrok w sprawie Agencja 
Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).
32. W niniejszej sprawie należy zauważyć, że w każdym z dwóch przypadków trzy 
wielkie litery w sprawach przed sądem krajowym, a mianowicie, odpowiednio, 
„MMF” i „NAI”, stanowią inicjały kombinacji wyrazów, do których są dołączone. 
W ten sposób kombinacja wyrazów i ciąg liter mają na celu w każdym przypadku 
wzajemnie się objaśniać i podkreślać istniejący między nimi związek. Każdy ciąg liter 
ma zatem na celu wspieranie postrzegania przez odbiorców kombinacji wyrazów, 
upraszczając jej użycie oraz ułatwiając jej zapamiętanie.
33. W tym względzie fakt, że ciąg liter występuje przed kombinacją wyrazów lub po 
niej, nie ma żadnego znaczenia.
34. Co się tyczy zestawienia „NAI – Der NaturAktienIndex”, należy także zauważyć, 
że po ciągu liter „NAI” występuje myślnik łączący ów ciąg liter z kombinacją wyra-
zów. Jak wynika z postanowienia odsyłającego, myślnik ten ma wzmocnić ogólne 
wrażenie, zgodnie z którym chodzi o zwykły skrót występującej po nim kombinacji 
wyrazów. Co więcej, jak wskazuje sąd krajowy, wniosek ten nie może być kwestio-
nowany przez fakt, że ciąg liter „NAI” nie zawiera pierwszej litery rodzajnika okre-
ślonego „Der” widniejącego w następującej kombinacji wyrazów, ze względu na to, 
że rodzajnik „Der” stanowi element akcesoryjny w odniesieniu do rzeczowników, 
których pierwsze litery są zawarte w omawianym ciągu liter.
35. Ponadto żaden dodatkowy element nie pozwala stwierdzić, że połączenie kom-
binacji wyrazów i ciągu liter jest nietypowe lub że uzyskuje ono własne znaczenie 
mogące w odczuciu właściwego kręgu odbiorców odróżniać dane usługi od usług 
mających inne pochodzenie handlowe (zob. podobnie wyrok z dnia 8 maja 2008 r. 
w sprawie C–304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I–3279, pkt 69).
36. Przeciwnie, sam fakt dodania ciągu liter jako skrótu do kombinacji wyrazów, bez 
wprowadzania żadnych szczególnych zmian, może prowadzić w efekcie do powstania 
wyrażenia słownego złożonego wyłącznie z oznaczeń lub ze wskazówek mogących 
służyć w obrocie do opisu właściwości omawianych usług (zob. podobnie ww. wyrok 
w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 98).
37. Ponadto skoro, jak sugeruje sąd krajowy, ciągi liter rozpatrywane w sprawach 
przed sądem krajowym postrzegane są przez właściwy krąg odbiorców jako skróty 
kombinacji wyrazów, z którymi są zestawione, owe ciągi liter nie mogą przeważać 
nad sumą wszystkich elementów znaku towarowego rozpatrywanego jako całość, 
i to nawet jeżeli owe ciągi liter mogą być uznane za wykazujące same w sobie cha-
rakter odróżniający.
38. Przeciwnie, jak wyjaśnił rzecznik generalny w pkt 56 opinii, ciąg liter odzwiercie-
dlający pierwsze litery kombinacji wyrazów ma jedynie charakter akcesoryjny. Jak 
wskazuje sąd krajowy, każdy omawiany ciąg liter, choć ma charakter nieopisowy, jeżeli 
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jest rozpatrywany odrębnie, może wykazywać charakter opisowy ze wzglądu na ze-
stawienie w ramach omawianego znaku towarowego z głównym wyrażeniem, które 
jako takie ma charakter opisowy i jako skrót którego ów ciąg liter byłby postrzegany.
39. Wynika stąd, że skoro właściwy krąg odbiorców postrzega znaki towarowe 
w sprawach przed sądem krajowym, rozpatrywane w całości, jako dostarczające in-
formacji o właściwościach usług finansowych, które są nimi oznaczone, znaki te po-
winny być z tego względu uznane za mające charakter opisowy w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. c) dyrektywy i wobec tego za pozbawione z konieczności charakteru od-
różniającego dla omawianych usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy (zob. 
podobnie ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 86).
40. Na zadane pytania należy zatem odpowiedzieć, że art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrek-
tywy należy interpretować w ten sposób, iż znajduje on zastosowanie do słownego 
znaku towarowego składającego się z połączenia mającej opisowy charakter kombi-
nacji wyrazów i ciągu liter, który – jeśli rozpatrywany odrębnie – nie ma charakteru 
opisowego, jeżeli ciąg ten postrzegany jest przez odbiorców jako skrót wspomnianej 
kombinacji, ponieważ odzwierciedla on pierwszą literę każdego wyrazu tej kombi-
nacji, a dany znak towarowy rozpatrywany w całości może być rozumiany jako kom-
binacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek lub 
skrótów, która z tego względu pozbawiona jest charakteru odróżniającego.
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3. C–409/12 (6.03.2014) 
Backaldrin Österreich The KORNSPITZ Company GmbH 
przeciwko Pfahnl Backmittel GmbH

Degeneracja znaku towarowego

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 6 marca 2014 r.  
w sprawie C–409/12 backaldrin Österreich the KOrnSPItz Company gmbH  

przeciwko Pfahnl backmittel gmbH

tezy

1) artykuł 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we 
z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować 
w ten sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym 
może zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do znaku towarowego dla towaru, 
dla którego znak ten jest zarejestrowany, gdy w wyniku działania lub zaniecha-
nia właściciela wspomniany znak towarowy stał się nazwą powszechnie uży-
waną dla tego towaru z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych 
tego towaru.

2) artykuł 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, 
że można uznać za „zaniechanie” w rozumieniu tego przepisu okoliczność, iż 
właściciel znaku towarowego powstrzymuje się od zachęcania sprzedawców 
do wzmożonego używania tego znaku przy sprzedaży towaru, dla którego 
wspomniany znak towarowy został zarejestrowany.

3) artykuł 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, 
że stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego nie zakłada określe-
nia, czy istnieją inne nazwy dla towaru, dla którego znak towarowy stał się 
nazwą powszechnie używaną w handlu.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 12 
ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 paź-
dziernika 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Backaldrin Österreich 
The Kornspitz Company GmbH (zwaną dalej „Backaldrinem”), spółką prawa austriac-
kiego, a Pfahnl Backmittel GmbH (zwaną dalej „Pfahnlem”), także spółką prawa au-
striackiego, w przedmiocie oznaczenia słownego „KORNSPITZ”, które Backaldrin za-
rejestrował jako znak towarowy.
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Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Backaldrin zarejestrował austriacki znak towarowy KORNSPITZ dla towarów należą-
cych do klasy 30 porozumienia nicejskiego. Do tych towarów należą w szczególności 
następujące:

„mąka i produkty zbożowe; wyroby piekarnicze; środki do pieczenia; wyroby 
cukiernicze, także przygotowane do wypieku; surowe ciasta […] do wyrobów 
cukierniczych”.

Backaldrin wytwarza pod wspomnianym znakiem towarowym mieszankę gotową 
do użycia, którą dostarcza zasadniczo piekarzom. Piekarze ci wypiekają z tej mie-
szanki bułki o podłużnym kształcie z czubkami na obu końcach. Backaldrin wyraził 
zgodę na to, by piekarze ci oraz zaopatrywani przez nich dystrybutorzy produktów 
spożywczych sprzedawali te bułki, używając wspomnianego znaku towarowego.
Pfahnl twierdzi, iż owo oznaczenie słowne jest postrzegane przez odbiorców końco-
wych jako nazwa powszechnie używana produktu piekarniczego, mianowicie bułek 
o podłużnym kształcie z czubkami na obu końcach, z uwagi na to, że piekarze stosu-
jący dostarczaną przez Backaldrin mieszankę gotową do użycia nie informują na ogół 
swoich klientów ani o tym, że oznaczenie „KORNSPITZ” zostało zarejestrowane jako 
znak towarowy, ani o tym, że bułki są produkowane z tej mieszanki.
W dniu 14 maja 2010 r. Pfahnl złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw wyni-
kających ze znaku towarowego KORNSPITZ w odniesieniu do ww. towarów. Decyzją 
z dnia 26 lipca 2011 r. wydział unieważnień Österreichischer Patentamt (austriackiego 
urzędu patentowego) uwzględnił ten wniosek. Backaldrin zaskarżył tę decyzję przed 
Oberster Patent- und Markensenat (wyższą izbą ds. patentów i znaków towarowych). 
Oberster Patent- und Markensenat uważa, że skargę na decyzję o stwierdzeniu 
wygaśnięcia prawa do znaku wydaną przez wydział unieważnień Österreichischer 
Patentamt należy uwzględnić w zakresie, w jakim znak towarowy rozpatrywany 
w postępowaniu głównym został zarejestrowany dla produktów surowych i półpro-
duktów, którymi są mąka i produkty zbożowe, środki do pieczenia, wyroby przygo-
towane do wypieku oraz surowe ciasta do wyrobów cukierniczych.
Co się tyczy natomiast produktów końcowych, dla których znak towarowy KORN-
SPITZ także został zarejestrowany, mianowicie wyrobów piekarniczych i cukierni-
czych, sąd ten zwraca się do Trybunału o udzielenie wyjaśnień w drodze wydania 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W szczególności sąd ten zmierza do ustalenia, 
czy wygaśnięcie praw do znaku towarowego przyznanych właścicielowi może nastą-
pić, gdy znak ten stał się nazwą powszechnie używaną w postrzeganiu nie sprzedaw-
ców produktu końcowego uzyskanego z materiału dostarczonego przez właściciela 
wspomnianego znaku, lecz użytkowników końcowych tego produktu.
W takich okolicznościach Oberster Patent- und Markensenat postanowił zawiesić po-
stępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy znak towarowy stał się »nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do to-

warów lub usług« w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy [2008/95], jeżeli:
a) przedsiębiorcom jest wprawdzie wiadome, że chodzi w tym względzie o wska-

zanie pochodzenia, jednakże z reguły nie ujawniają tego wobec [użytkowników 
końcowych], oraz
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b) [użytkownicy końcowi] postrzegają znak towarowy (także) z tego powodu już 
nie jako wskazanie pochodzenia, lecz jako nazwę powszechnie używaną w od-
niesieniu do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany?

2) Czy »zaniechanie«, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95, ma 
miejsce już wtedy, gdy właściciel znaku towarowego pozostaje bezczynny, mimo 
że przedsiębiorcy nie informują klientów o tym, że chodzi o zarejestrowany znak 
towarowy? 

3) Czy prawo do znaku towarowego, który stał się w wyniku działania lub zaniecha-
nia właściciela nazwą powszechnie używaną dla użytkownika końcowego, ale nie 
dla odbiorców handlowych, należy uznać za wygasłe wtedy i tylko wtedy, gdy 
konsumenci są zdani na to oznaczenie, ponieważ brak jest równoważnych ozna-
czeń alternatywnych?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
17. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 12 
ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że może zo-
stać stwierdzone wygaśnięcie praw do znaku towarowego dla towaru, dla które-
go znak ten jest zarejestrowany, gdy w wyniku działania lub zaniechania właściciela 
wspomniany znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną dla tego towaru 
z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych tego towaru.
18. Zdaniem Backaldrinu, rządów niemieckiego i francuskiego oraz Komisji Europej-
skiej na to pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej, podczas gdy Pfahnl i rząd 
włoski opowiadają się za poglądem przeciwnym.
19. W tym względzie należy przede wszystkim przypomnieć, że art. 12 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy 2008/95 dotyczy sytuacji, w której znak towarowy nie jest w stanie już 
pełnić funkcji wskazania pochodzenia (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
C–371/02 Björnekulla Fruktindustrier, Rec. s. I–5791, pkt 22).
20. Pośród różnych funkcji znaku towarowego wspomniana funkcja wskazania po-
chodzenia odgrywa rolę zasadniczą (zob. w szczególności wyrok z dnia 23 marca 
2010 r. w sprawach połączonych od C–236/08 do C–238/08 Google France i Google, 
Zb.Orz. s. I–2417, pkt 77; a także z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C–482/09 
Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I–8701, pkt 71). Pozwala ona na określenie towa-
ru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym jako pochodzących z określonego 
przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towa-
rów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyrok z dnia 
18 kwietnia 2013 r. w sprawie C–12/12 Colloseum Holding, pkt 26 i przytoczone tam 
orzecznictwo). Wspomnianym przedsiębiorstwem jest, jak zauważył rzecznik gene-
ralny w pkt 27 opinii, to, pod którego kontrolą następuje sprzedaż towaru lub usługi.
21. Prawodawca Unii Europejskiej potwierdził tę istotną funkcję znaku towarowe-
go, stanowiąc w art. 2 dyrektywy 2008/95, iż oznaczenia, które można przedsta-
wić w formie graficznej, mogą stanowić znak towarowy jedynie pod warunkiem, że 
umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towa-
rów lub usług innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 4 października 2001 r. w sprawie 
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C–517/99 Merz & Krell, Rec. s. I–6959, pkt 23; ww. wyrok w sprawie Björnekulla 
Fruktindustrier, pkt 21).
22. Konsekwencje tego warunku wynikają w szczególności z art. 3 i 12 wspomnianej 
dyrektywy. Podczas gdy art. 3 tej dyrektywy wylicza sytuacje, w których znak towa-
rowy od początku nie może pełnić funkcji wskazania pochodzenia, art. 12 ust. 2 lit. a) 
tejże dyrektywy dotyczy sytuacji, w której znak towarowy stał się nazwą powszech-
nie używaną i tym samym stracił swój charakter odróżniający, tak że nie pełni już 
tej funkcji (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, pkt 22). 
Wtedy może zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do tego znaku przyznanych 
jego właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyrok z dnia 
27 kwietnia 2006 r. w sprawie C–145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. I–3703, pkt 33).
23. W opisanym przez sąd odsyłający przypadku, który podlega wyłącznej ocenie 
faktycznej tego sądu, odbiorcy końcowi towaru rozpatrywanego w postępowaniu 
głównym, czyli bułek zwanych „KORNSPITZ”, postrzegają to oznaczenie słowne jako 
nazwę powszechnie używaną tego towaru i nie są z tego względu świadomi, że nie-
które z tych bułek zostały wytworzone z gotowej do użycia mieszanki dostarczonej 
pod znakiem towarowym KORNSPITZ przez pewne określone przedsiębiorstwo.
24. Jak wyjaśnił również sąd odsyłający, to postrzeganie przez odbiorców końco-
wych w szczególności wynika z okoliczności, że sprzedawcy bułek wytworzonych ze 
wspomnianej mieszanki nie informują na ogół swoich klientów o tym, że oznaczenie 
„KORNSPITZ” zostało zarejestrowane jako znak towarowy.
25. Przypadek przedstawiony w postanowieniu odsyłającym cechuje się ponadto 
okolicznością, że sprzedawcy wspomnianego produktu końcowego nie oferują swo-
im klientom w czasie sprzedaży pomocy w zakresie wskazania pochodzenia różnych 
towarów, które znajdują się w sprzedaży.
26. Trzeba zatem stwierdzić, że w takim przypadku znak towarowy KORNSPITZ nie 
pełni w ramach handlu bułkami zwanymi „KORNSPITZ” zasadniczej funkcji wskaza-
nia pochodzenia i w rezultacie może zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do tego 
znaku towarowego w zakresie, w jakim jest on zarejestrowany dla produktu koń-
cowego, jeżeli utratę charakteru odróżniającego przez wspomniany znak towarowy 
dla wspomnianego produktu należy przypisać działaniu lub zaniechaniu właściciela 
tego znaku.
27. Stwierdzenie to nie jest sprzeczne z wykładnią art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 
2008/95 dokonaną przez Trybunał w pkt 26 ww. wyroku w sprawie Björnekulla Fruk-
tindustrier, zgodnie z którą to wykładnią, jeżeli w sprzedaży towaru oznaczonego 
zarejestrowanym znakiem towarowym biorą udział pośrednicy, to krąg odbiorców, 
których punkt widzenia należy wziąć pod uwagę przy ocenie kwestii, czy ten znak 
towarowy przekształcił się w nazwę gatunkową tego towaru w obrocie handlowym, 
składa się z wszelkich konsumentów lub użytkowników końcowych oraz – stosownie 
do uwarunkowań rynku dla danego towaru – ze wszystkich przedsiębiorców uczest-
niczących w dystrybucji towaru.
28. Oczywiście, jak podkreślił Trybunał, dokonując wspomnianej wykładni, kwestię, 
czy znak towarowy stał się w handlu nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do 
towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, należy ocenić nie tylko w od-
niesieniu do postrzegania przez konsumentów lub użytkowników końcowych, lecz 
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także stosownie do uwarunkowań danego rynku przy uwzględnieniu postrzegania 
przez przedsiębiorców, takich jak sprzedawcy.
29. Jednakże, jak zauważył Trybunał w pkt 24 ww. wyroku w sprawie Björnekulla 
Fruktindustrier, ogólnie, postrzeganie przez konsumentów lub użytkowników końco-
wych ma rolę rozstrzygającą. Podobnie jak wyjaśnił rzecznik generalny w pkt 58 i 59 
opinii, należy uznać, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, 
która cechuje się – z zastrzeżeniem weryfikacji przez sąd odsyłający – utratą charak-
teru odróżniającego przez dany znak towarowy z punktu widzenia użytkowników 
końcowych, ta utrata może prowadzić do wygaśnięcia praw przyznanych wspomnia-
nemu właścicielowi. Okoliczność, że sprzedawcy są świadomi istnienia wspomniane-
go znaku towarowego i pochodzenia, które on wskazuje, nie może sama wykluczyć 
takiego wygaśnięcia.
30. Z całości poprzedzających rozważań wynika, że na pierwsze zadane pytanie 
należy odpowiedź, iż art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować 
w ten sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym może 
zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do znaku towarowego dla towaru, dla które-
go znak ten jest zarejestrowany, gdy w wyniku działania lub zaniechania właściciela 
wspomniany znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną dla tego towaru 
z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych tego towaru.

W przedmiocie pytania drugiego
31. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 12 
ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, iż można uznać 
za „zaniechanie” w rozumieniu tego przepisu okoliczność, że właściciel znaku towa-
rowego powstrzymuje się od zachęcania sprzedawców do wzmożonego używania 
tego znaku przy sprzedaży towaru, dla którego wspomniany znak towarowy został 
zarejestrowany.
32 W tym względzie należy przypomnieć, że dokonując wyważenia interesów wła-
ściciela znaku towarowego i jego konkurentów, które są związane z dyspozycyjno-
ścią oznaczeń, prawodawca Unii, ustanawiając przepis art. 12 ust. 2 lit. a) wspomnia-
nej dyrektywy, uznał, że utrata charakteru odróżniającego przez ten znak towarowy 
może zostać podniesiona wobec właściciela, jedynie jeśli jest ona wynikiem jego 
działania lub zaniechania (ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 19; a także wy-
rok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C–102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. 
s. I–2439, pkt 24).
33. Trybunał orzekł już, że pojęciem „zaniechania” może być objęty brak skorzysta-
nia przez właściciela znaku towarowego we właściwym czasie z wyłącznego prawa, 
o którym mowa w art. 5 tejże dyrektywy, w celu wniesienia do właściwego organu 
o zakazanie danym osobom trzecim używania oznaczenia, w odniesieniu do którego 
istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tego znaku towarowego, 
ponieważ takie wnioski mają na celu utrzymanie charakteru odróżniającego wspo-
mnianego znaku towarowego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, 
pkt 34).
34. Jednakże przy założeniu nierezygnowania z poszukiwania równowagi opisanej 
w pkt 32 niniejszego wyroku wspomniane pojęcie nie jest w żaden sposób ogra-
niczone do tego rodzaju braku skorzystania, lecz obejmuje wszystkie takie rodzaje 
nieskorzystania, w ramach których właściciel znaku towarowego okazuje się niewy-
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starczająco czujny, jeśli chodzi o utrzymanie charakteru odróżniającego przez jego 
znak towarowy. Z tego względu w sytuacji takiej jak opisana przez sąd odsyłający, 
w której sprzedawcy produktu uzyskanego z materiału dostarczonego przez właści-
ciela znaku towarowego nie informują na ogół swoich klientów o tym, że oznaczenie 
używane do wskazywania rozpatrywanego towaru zostało zarejestrowane jako znak 
towarowy, i przyczyniają się w ten sposób do przemiany tego znaku towarowego 
w nazwę powszechnie używaną, brak działania ze strony wspomnianego właścicie-
la, który nie podejmuje żadnej inicjatywy mogącej zachęcić tych sprzedawców do 
wzmożonego używania wspomnianego znaku towarowego, może zostać uznany za 
zaniechanie w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95.
35. Do sądu odsyłającego będzie należeć zbadanie, czy w niniejszym przypadku Bac-
kaldrin podejmował inicjatywy mające na celu zachęcanie piekarzy i dystrybutorów 
produktów spożywczych sprzedających bułki wytworzone z dostarczonej przez tę 
spółkę mieszanki gotowej do użycia do wzmożonego używania znaku towarowego 
KORNSPITZ w ich stosunkach handlowych z klientami.
36. Z całości poprzedzających rozważań wynika, że na drugie zadane pytanie należy 
odpowiedzieć, iż art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten 
sposób, że można uznać za „zaniechanie” w rozumieniu tego przepisu okoliczność, 
iż właściciel znaku towarowego powstrzymuje się od zachęcania sprzedawców do 
wzmożonego używania tego znaku przy sprzedaży towaru, dla którego wspomniany 
znak towarowy został zarejestrowany.

W przedmiocie pytania trzeciego
37. Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 12 
ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie 
wygaśnięcia praw do znaku towarowego zakłada nieuchronnie określenie, czy ist-
nieją inne nazwy dla towaru, dla którego znak towarowy stał się nazwą powszechnie 
używaną w handlu.
38. Jak wynika z samego brzmienia wspomnianego przepisu, uprawnienie do znaku 
towarowego może podlegać wygaśnięciu, jeżeli znak ten stał się w handlu, w wyniku 
działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do 
towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.
39. Gdy nastąpi taka sytuacja, istnienie ewentualnych alternatywnych nazw dla da-
nego towaru lub danej usługi jest pozbawione znaczenia, gdyż nie może ono zmienić 
stwierdzenia utraty charakteru odróżniającego przez wspomniany znak towarowy 
ze względu na przemianę tego znaku w nazwę powszechnie używaną w handlu.
40. W rezultacie na trzecie zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 12 ust. 2 
lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie wy-
gaśnięcia praw do znaku towarowego nie zakłada określenia, czy istnieją inne nazwy 
dla towaru, dla którego ten znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną 
w handlu.
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1. C–371/06 (20.09.2007) 
Benetton Group SpA przeciwko G-Star International BV

Kształt towaru zwiększający jego wartość – jego rozpoznawalność jako rezultat 
kampanii reklamowych

wyrOK trybunału (szósta izba) z dnia 20 września 2007 r.  
w sprawie C–371/06 benetton group Spa przeciwko g-Star International bV

teza

artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 
21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w taki sposób, iż 
kształt towaru, który zwiększa znacznie jego wartość, nie może stanowić zna-
ku towarowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, jeżeli przed złożeniem 
wniosku o rejestrację uzyskał on siłę przyciągania uwagi odbiorców ze względu na 
jego powszechną znajomość jako oznaczenia o charakterze odróżniającym w re-
zultacie kampanii reklamowych przedstawiających specyficzne cechy charaktery-
styczne omawianego towaru.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 
ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Benetton Group SpA 
(zwaną dalej „Benettonem”) a G-Star International BV (zwaną dalej „G-Star”) 
w przedmiocie wprowadzenia do obrotu przez Benetton odzieży, która z uwagi na 
swój kształt naruszała prawa z dwóch składających się z kształtu towaru znaków 
towarowych zarejestrowanych przez G-Star.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
G-Star projektuje, wytwarza i wprowadza do obrotu odzież marki o tej samej na-
zwie, w szczególności spodnie dżinsowe. Jest ona uprawnioną z dwóch składających 

II
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się z kształtu towaru znaków towarowych zarejestrowanych w dniach 7 sierpnia 
1997 r. i 24 listopada 1999 r. dla towarów należących do klasy 25 porozumienia ni-
cejskiego (odzieży). 
O objęcie tych znaków ochroną wnioskowano odpowiednio z uwagi na następujące 
elementy odróżniające:

 – hafty biegnące ukośnie od wysokości bioder do szwu w kroku, wstawki na kola-
nach, karczek umiejscowiony w tyle spodni, hafty biegnące horyzontalnie na wy-
sokości kolan na tylnej części nogawki, szlaczek w odmiennym kolorze lub z innej 
tkaniny w dolnej tylnej części nogawki, wszystko w jednej części garderoby;

 – szwy, hafty i rozcięcia wstawki na kolanach, wstawka na kolanach w niewielkim 
stopniu bufiasta.

W dniu 25 maja 2000 r. G-Star wniosła przeciwko Benettonowi powództwo do Recht-
bank te Amsterdam (sąd rejonowy w Amsterdamie) celem sprzeciwienia się wszel-
kiemu wytwarzaniu, wprowadzaniu do obrotu i dystrybucji w Niderlandach spodni 
marki Benetton. G-Star podniosła, iż przedsiębiorstwo to naruszyło przysługującej 
jej w stosunku do spodni modelu Elwood prawa ze znaków towarowych, wytwa-
rzając i wprowadzając na rynek latem 1999 r. spodnie charakteryzujące się między 
innymi owalną wstawką na kolanach oraz dwoma haftami biegnącymi poprzecznie 
od wysokości bioder do szwu w kroku. 
Benetton wniosła o oddalenie tego powództwa i zażądała w drodze powództwa 
wzajemnego unieważnienia praw z rejestracji tych znaków towarowych na takiej 
podstawie, iż omawiane kształty wpływały w dużej mierze na wartość rynkową to-
warów ze względu na ich piękno lub oryginalny charakter. 
Sąd pierwszej instancji oddalił powództwa G-Star oraz powództwo wzajemne Benet-
tona. Obie strony wniosły odwołanie do Gerechtshof te Amsterdam (sąd apelacyjny 
w Amsterdamie), który uwzględnił odwołanie G-Star i oddalił wniosek Benettona 
o unieważnienie praw z rejestracji znaków towarowych. 
Gerechtshof orzekł, iż Rechtbank słusznie uznał między innymi, że spodnie modelu 
Elwood osiągnęły wielki sukces handlowy, że G-Star prowadził intensywne kampanie 
reklamowe, aby umożliwić tym spodniom o specyficznych cechach charakterystycz-
nych ich powszechną znajomość jako produktu marki G-Star, i że w konsekwencji 
renomę spodni modelu Elwood można było w dużej mierze przypisać nie atrakcyj-
ności estetycznej kształtu, lecz sile przyciągania uwagi odbiorców ze względu na po-
wszechną znajomość znaku towarowego.
Benetton wniósł kasację do Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlan-
dów). Hoge Raad podkreśla, że ideą przewodnią dokonanych przez Gerechtshof 
w jego orzeczeniu i kwestionowanych ustaleń jest to, iż podstawa odmowy reje-
stracji określona w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy nie może stać na prze-
szkodzie ważności rejestracji znaku towarowego, jeśli w pewnym momencie poprze-
dzającym złożenie wniosku o rejestrację atrakcyjność kształtu wynikała z jego siły 
przyciągania uwagi odbiorców związanej z powszechną znajomością kształtu jako 
znaku towarowego. 
Hoge Raad der Nederlanden postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Try-
bunału z następującymi pytaniami: 
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1) „Czy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie [dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, 
że określona w tym przepisie podstawa odmowy rejestracji wyklucza definityw-
nie rejestrację kształtu jako znaku towarowego, jeżeli towar charakteryzuje się 
tym, że jego wygląd zewnętrzny i jego kształt wpływają całkowicie lub w znacz-
nym stopniu na jego wartość rynkową, ze względu na ich piękno lub oryginalny 
charakter, czy też ta podstawa odmowy rejestracji nie znajduje zastosowania, 
jeżeli przed złożeniem wniosku o rejestrację siła przyciągania uwagi odbiorców 
przez omawiany kształt została w przeważającym stopniu spowodowana jego po-
wszechną znajomością jako oznaczenia o charakterze odróżniającym?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na część drugą pytania pierwsze-
go: w jakim stopniu siła przyciągania uwagi odbiorców musiała stać się dominują-
ca, aby wyłączone zostało stosowanie podstawy odmowy rejestracji?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych 

W przedmiocie pytania pierwszego 
21. Zadając pytanie pierwsze, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 3 
ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że kształt towaru, 
który zwiększa znacznie jego wartość, może niemniej jednak stanowić znak towarowy 
w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, jeżeli przed złożeniem wniosku o rejestrację 
znak ten uzyskał siłę przyciągania odbiorców z uwagi na jego powszechną znajo-
mość jako oznaczenia o charakterze odróżniającym w rezultacie kampanii reklamo-
wych przedstawiających specyficzne cechy charakterystyczne omawianego towaru. 
22. Pytanie to odnosi się do przypadku, kiedy oznaczenie, które chociaż początkowo 
składało się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru, stało się 
następnie, i to przed złożeniem wniosku o rejestrację, powszechnie znane w rezulta-
cie kampanii reklamowych, to znaczy w następstwie jego używania. 
23. Innymi słowy sąd ten rozważa faktycznie, czy używanie oznaczenia, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy, przed złożeniem wniosku o reje-
strację może umożliwić jego rejestrację jako znaku towarowego, czy też wykluczyć 
unieważnienie praw z tego znaku, jeśli oznaczenie to zostało zarejestrowane. 
24. W tym zakresie należy stwierdzić tytułem wstępnym, że art. 3 ust. 3 dyrekty-
wy jest związany z pojęciem „charakter odróżniający oznaczenia” w rozumieniu 
art. 2 dyrektywy. W istocie zgodnie z jego brzmieniem możliwa jest rejestracja czy 
też zachowanie ważności prawa z rejestracji znaków towarowych, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 lit. b), c) lub d), z uwagi na ich używanie, jeżeli w następstwie tego 
używania znak towarowy „uzyskał charakter odróżniający”. 
25. Należy ponadto stwierdzić, że art. 3 ust. 3 dyrektywy nie odnosi się, celem okre-
ślenia zakresu wyjątku, jaki on przewiduje, do oznaczeń, o których mowa w ust. 1 
lit. e) tego artykułu. 
26. Należy wreszcie przypomnieć, iż w wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie 
C–299/99 Philips Trybunał orzekł już, że:

 – jeżeli na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy odmówiono rejestracji kształtu, 
kształt ten nie może w żadnym wypadku zostać zarejestrowany na podstawie 
ust. 3 tego samego artykułu (pkt 57);
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 – oznaczenie, którego rejestracji odmówiono na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e), nie 
może nigdy uzyskać charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 3 po-
przez jego używanie (pkt 75); 

 – w art. 3 ust. 1 lit. e) jest mowa o pewnych oznaczeniach, które nie mogą stać 
się znakami towarowych, i stanowi on wstępną przeszkodę mogącą wykluczyć 
rejestrację oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu towaru, w taki spo-
sób, że jeśli jedno z kryteriów wymienionych w tym przepisie zostało spełnione, 
oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu towaru nie może zostać zarejestro-
wane jako znak towarowy (pkt 76). 

27. Z powyższego wynika, że w przypadku jak ten, który został przedstawiony przez 
sąd krajowy, używanie oznaczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, 
w kampanii reklamowej nie umożliwia zastosowania art. 3 ust. 3 dyrektywy do tego 
oznaczenia. 
28. Zatem na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trze-
cie dyrektywy należy interpretować w taki sposób, iż kształt towaru, który zwiększa 
znacznie jego wartość, nie może stanowić znaku towarowego w rozumieniu art. 3 
ust. 3 tej dyrektywy, jeżeli przed złożeniem wniosku o rejestrację uzyskał on siłę 
przyciągania uwagi odbiorców ze względu na jego powszechną znajomość jako ozna-
czenia o charakterze odróżniającym w rezultacie kampanii reklamowych przedsta-
wiających specyficzne cechy charakterystyczne omawianego towaru. 

W przedmiocie pytania drugiego 
29. Z uwagi na odpowiedź udzieloną na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania 
odpowiedzi na pytanie drugie. 
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2. C–321/03 (25.01.2007) 
Dyson Ltd przeciwko Registrar of Trade Marks

wymogi uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego;  
koncept jako znak towarowy

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 25 stycznia 2007 r.  
w sprawie C–321/03 Dyson ltd przeciwko registrar of trade marks

teza

„artykuł 2 pierwszej dyrektywy rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków to-
warowych należy interpretować w ten sposób, że przedmiot zgłoszenia znaków 
towarowych, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym, 
który obejmuje wszystkie możliwe do wyobrażenia kształty przezroczystego po-
jemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, nie 
stanowi „oznaczenia” w rozumieniu tego przepisu i w konsekwencji nie może sta-
nowić znaku towarowego w jego rozumieniu.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 
ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliże-
nie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 
(Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten został złożony w ramach postępowania między Dyson Ltd (zwanej dalej 
„Dyson”) a Registrar of Trade Marks (organ właściwy do spraw rejestracji znaków 
towarowych w Zjednoczonym Królestwie) (zwanym dalej „Registrar”) dotyczącego 
odmowy dokonania przez tego ostatniego rejestracji dwóch znaków towarowych, 
z których każdy składał się z przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego czę-
ścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Od roku 1993 Dyson wytwarza i sprzedaje odkurzacze Dual Cyclone – odkurzacze 
bez worka, w których nieczystości i kurz zbierane są w przezroczystym plastykowym 
pojemniku stanowiącym integralną część urządzenia.
W dniu 10 grudnia 1996 r. spółka Notetry Ltd, należąca do Jamesa Dysona, złożyła 
w Registrar wniosek o rejestrację sześciu znaków towarowych dla następujących to-
warów należących do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego: „urządzenia 
do czyszczenia, polerowania i namydlania podłóg i dywanów; odkurzacze; środki 
namydlające do dywanów; urządzenia polerujące do podłóg; części i akcesoria do 
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wszystkich wyżej wymienionych towarów”. Wniosek ten został przeniesiony na Dy-
son w dniu 5 lutego 2002 r.
Wniosek został cofnięty w odniesieniu do czterech znaków towarowych i utrzymany 
w stosunku do dwóch znaków, z których każdy został opisany następująco: „znak 
towarowy składa się z przezroczystego pojemnika lub zbiornika będącego częścią 
zewnętrznej powierzchni odkurzacza, tak jak to zostało przedstawione na ilustracji”. 
Do każdego z tych opisów została załączona ilustracja jednego lub drugiego z dwóch 
modeli odkurzacza bez worka wytwarzanego i sprzedawanego przez Dyson.
Wniosek ten został odrzucony decyzją Registrar, która została utrzymana w mocy 
przez Hearing officer w dniu 23 lipca 2002 r. Dyson odwołała się od tej ostatniej decy-
zji do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Sąd ten stwierdził, 
że te dwa znaki towarowe pozbawione są charakteru odróżniającego oraz że stano-
wią ponadto opis właściwości towarów określonych we wniosku o rejestrację. High 
Court nasunęły się natomiast wątpliwości dotyczące tego, czy wspomniane znaki 
towarowe w dacie złożenia wniosku, czyli w roku 1996, nie uzyskały charakteru od-
różniającego w następstwie używania, dlatego też postanowił zawiesić postępowa-
nie i zwrócić się do Trybunału z dwoma następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „W przypadku gdy zgłaszający używa oznaczenia (innego niż kształt) stanowią-

cego właściwość funkcjonalną składającą się na wygląd nowego rodzaju towaru 
i do daty złożenia zgłoszenia znaku towarowego posiadał faktyczny monopol na 
tego rodzaju towary, czy do uzyskania charakteru odróżniającego w rozumieniu 
art. 3 ust. 3 [dyrektywy] wystarczy, by znaczna część zainteresowanego kręgu od-
biorców była skłonna w dacie zgłoszenia kojarzyć towary z rozpatrywanym ozna-
czeniem tylko ze zgłaszającym i z żadnym innym wytwórcą?

2) Jeśli nie jest to wystarczające, jakie dodatkowe wymogi należy spełnić, by ozna-
czenie mogło uzyskać charakter odróżniający, a w szczególności czy konieczne 
jest, by osoba, która używała oznaczenia, promowała go jako znak towarowy?”.

Postanowieniem z dnia 12 października 2004 r. Trybunał zawiesił postępowanie do 
czasu wydania wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich kończącego 
postępowanie w sprawie T278/02 Dyson przeciwko OHIM, w którym rozstrzygane 
było zagadnienie dotyczące wykładni identyczne z będącym przedmiotem niniejszej 
sprawy. 
Dnia 14 listopada 2005 r. postanowieniem Sąd umorzył postępowanie. W konse-
kwencji postępowanie przed Trybunałem zostało podjęte w tym samym dniu.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych
17. W swych pytaniach sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, jakie są wymo-
gi uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 3 
dyrektywy, jeżeli – tak jak w niniejszej sprawie – przed dokonaniem zgłoszenia znaku 
towarowego przedsiębiorca, używając tego oznaczenia, posiadał faktyczny monopol 
na towar je zawierający.
18. Z postanowienia odsyłającego wynika, że pytania te zostały przedłożone 
w związku z wnioskiem, w drodze którego Dyson pragnie zarejestrować dwa znaki 
towarowe, składające się – zgodnie z treścią tego wniosku – „z przezroczystego po-
jemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, tak jak 
to zostało przedstawione na ilustracji”.
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19. Jak to kilkakrotnie precyzowała Dyson zarówno w uwagach na piśmie, jak i na 
rozprawie, oraz jak to sam stwierdził sąd krajowy w postanowieniu odsyłającym, ce-
lem tego wniosku nie było uzyskanie znaku towarowego dla jednego lub kilku okre-
ślonych kształtów przezroczystej obudowy zbiorczej – przedstawione graficznie na 
tym wniosku kształty stanowiły wyłącznie przykład takiej obudowy – ale uzyskanie 
znaku towarowego dla samej obudowy. Ponadto bezsporne jest, że w znakach tych 
nie wykorzystano określonego koloru, ale szczególny przypadek jego braku, czyli 
przezroczystość, która umożliwia konsumentowi zobaczenie ilości kurzu zebranego 
w obudowie zbiorczej i stwierdzenie, kiedy jest ona pełna.
20. Wynika z tego, że zgłoszenie znaków towarowych będące przedmiotem postę-
powania przed sądem krajowym dotyczyło wszystkich możliwych do wyobrażenia 
kształtów przezroczystej obudowy zbiorczej będącej częścią zewnętrznej powierzch-
ni odkurzacza.
21. W swych uwagach na piśmie oraz na rozprawie Komisja Wspólnot Europejskich 
wskazała, że przedmiot takiego zgłoszenia nie stanowi „oznaczenia” w rozumieniu 
art. 2 dyrektywy, a zatem nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy. 
Mimo że kwestia ta nie została poruszona przez sąd krajowy, przed ewentualnym 
dokonaniem wykładni przepisu art. 3 dyrektywy konieczne jest zbadanie, czy wspo-
mniane zgłoszenie spełnia wymogi ustanowione w art. 2 tej dyrektywy.
22. Zdaniem Dyson i Zjednoczonego Królestwa w ramach postępowania w trybie 
prejudycjalnym na podstawie art. 234 WE Trybunał nie może podnosić z urzędu 
kwestii, która nie została poruszona przez sąd krajowy. Na rozprawie strony te pod-
kreśliły w tym względzie, że w ramach postępowania administracyjnego Registrar 
miał pewne obiekcje co do tego, czy przedmiotem zgłoszenia Dyson jest oznaczenie 
mogące stanowić znak towarowy, ale wątpliwości te zostały rozwiane po tym, jak 
Dyson wycofała swój wniosek w odniesieniu do czterech z sześciu początkowo zgła-
szanych znaków towarowych.
23. Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem jedynie do sądu krajowego 
należy określenie treści pytań, które zamierza skierować do Trybunału. W istocie 
to do sądów krajowych rozpatrujących sprawę, które ponoszą odpowiedzialność za 
następnie wydane orzeczenie, należy dokonanie oceny – przy uwzględnieniu cha-
rakterystycznych elementów każdej sprawy – zarówno niezbędności orzeczenia pre-
judycjalnego dla wydania przez nie wyroku, jak i istotności pytań, które przedkładają 
Trybunałowi (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie C–159/97 
Castelletti, Rec. s. I–1597, pkt 14, oraz z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie C–154/05 
KersbergenLap i DamsSchipper, Zb.Orz. s. I–6249, pkt 21).
24. Jednak nawet jeżeli formalnie sąd krajowy ograniczył swój wniosek o wyda-
nie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do dokonania wykładni jedynie niektórych 
przepisów prawa wspólnotowego, które mogłyby być brane pod rozwagę w danym 
przypadku, to okoliczność ta nie stoi na przeszkodzie temu, aby Trybunał dostarczył 
sądowi krajowemu wszelkich informacji na temat wykładni prawa wspólnotowego, 
które mogą okazać się niezbędne do wydania wyroku w zawisłej przed nim sprawie, 
niezależnie od tego, czy sąd krajowy podniósł daną kwestię w przedstawionym py-
taniu (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C–387/01 Weigel, 
Rec. s. I–4981, pkt 44, oraz z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C–152/03 RitterCoula-
is, Zb.Orz. s. I–1711, pkt 29).
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25. Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie są rejestrowane, a za nieważne 
uznaje się już zarejestrowane oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowe-
go. Przepis ten stoi więc na przeszkodzie rejestrowaniu oznaczeń niespełniających 
wymogów ustanowionych w art. 2 dyrektywy, który z kolei ma na celu zdefiniowa-
nie rodzajów oznaczeń mogących stanowić znaki towarowe (zob. podobnie wyrok 
z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C–299/99 Philips, Rec. s. I–5475, pkt 38).
26. W tych okolicznościach wbrew temu, co utrzymują Dyson i Zjednoczone Króle-
stwo, chociaż treść pytań przedłożonych przez sąd krajowy dotyczy wyłącznie art. 3 
dyrektywy i sąd ten nie poruszył w zawisłym przed nim postępowaniu kwestii tego, 
czy przedmiot rozpatrywanego zgłoszenia może zostać uznany za oznaczenie mogą-
ce stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy, należy na wstępie roz-
strzygnąć tę kwestię (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C–104/01 
Libertel, Rec. s. I–3793, pkt 22).
27. Zgodnie z art. 2 dyrektywy znaki towarowe mogą stanowić wszystkie oznaczenia, 
pod warunkiem że po pierwsze można je przedstawić w formie graficznej i po drugie 
umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów 
lub usług innych przedsiębiorstw (ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 32, oraz wyrok 
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C–273/00 Sieckmann, Rec. s. I–11737, pkt 39).
28. Wynika z tego, że przedmiot każdego zgłoszenia musi spełniać trzy przesłan-
ki, aby mógł stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Po pierwsze, 
przedmiot ten musi stanowić oznaczenie. Po drugie, oznaczenie to powinno dać się 
wyrazić w formie graficznej. Po trzecie, oznaczenie to powinno umożliwiać odróżnia-
nie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przed-
siębiorców (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 23, oraz wyrok z dnia 
24 czerwca 2004 r. w sprawie C–49/02 Heidelberger Bauchemie, Zb.Orz. s. I–6129, 
pkt 22).
29. Zdaniem Komisji złożone przez Dyson zgłoszenie nie spełnia pierwszej z tych 
przesłanek, ponieważ dotyczy konceptu, w tym przypadku konceptu przezroczystej 
obudowy zbiorczej odkurzacza, niezależnie od jej kształtu. Ponieważ koncept nie 
jest postrzegalny żadnym z pięciu zmysłów i może odwoływać się wyłącznie do wy-
obraźni, nie stanowi on „oznaczenia” w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Gdyby koncept 
mógł stanowić znak towarowy, logika leżąca u źródła art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, 
czyli unikanie, by ochrona na podstawie prawa znaków towarowych prowadziła do 
przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne 
właściwości towaru, byłaby skazana na niepowodzenie. W konsekwencji nie powin-
no być możliwe uzyskanie tej przewagi poprzez rejestrację wszystkich kształtów, 
które mogłaby przybrać pewną właściwość funkcjonalną, co z kolei miałoby miejsce, 
gdyby można było zarejestrować koncept mogący przybierać liczne formy fizyczne.
30. Natomiast Dyson, wspierana w tej kwestii przez Zjednoczone Królestwo, uważa, 
że o ile – jak to wskazała na rozprawie – koncept nie stanowi oznaczenia podlega-
jącego rejestracji w charakterze znaku towarowego, o tyle jej zgłoszenie dotyczy 
„oznaczenia” w rozumieniu art. 2 dyrektywy. Pojęcie „oznaczenia”, które w orzecz-
nictwie zostało zdefiniowane szeroko, obejmuje w istocie wszelki przekaz mogący 
być postrzeżony przez jeden z pięciu zmysłów. Z postępowania przed sądem krajo-
wym wynika, że konsumenci kojarzą przezroczystą obudowę zbiorczą będącą przed-
miotem zgłoszenia ze spółką Dyson. Ponadto konsument jest w stanie po pierwsze 
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zobaczyć tę obudowę zbiorczą, która fizycznie stanowi część odkurzacza, i po drugie 
stwierdzić, że jest ona przezroczysta. Przezroczysta obudowa zbiorcza jest zatem 
postrzegalna wzrokowo i nie może zostać uznana za owoc wyobraźni konsumenta.
31. W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 2 dyrektywy oznaczeniami 
mogącymi stanowić znaki towarowe są w szczególności wyrazy, łącznie z nazwiska-
mi, rysunki, litery, cyfry, kształt towaru lub jego opakowanie.
32. Chociaż przepis ten wymienia wyłącznie oznaczenia o charakterze dwu- lub trój-
wymiarowym, które są postrzegalne wzrokowo i w rezultacie dają się wyrazić za 
pomocą liter, znaków piśmiennych lub obrazu, to z brzmienia zarówno wspomnia-
nego art. 2, jak i motywu siódmego dyrektywy, który odnosi się do „wykazu przy-
kładowych oznaczeń” mogących stanowić znak towarowy, wynika, że wyliczenie to 
nie jest wyczerpujące. Dlatego też Trybunał orzekł już w przeszłości, że wspomniany 
przepis, nawet jeśli nie wymienia oznaczeń, które same w sobie nie mogą być po-
strzegane wzrokowo, takich jak dźwięki lub zapachy, to również wyraźnie ich nie wy-
klucza (ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 43 i 44, oraz wyrok z dnia 27 listopada 
2003 r. w sprawie C–283/01 Shield Mark, Rec. s. I–14313, pkt 34 i 35).
33. Aby jednak nie pozbawić tej przesłanki wszelkiego znaczenia, nie można uznać, 
że każdy przedmiot zgłoszenia znaku towarowego stanowi bezwzględnie oznaczenie 
w rozumieniu art. 2 dyrektywy.
34. Jak to już zostało wskazane przez Trybunał, założeniem tego wymogu jest 
w szczególności uniemożliwienie obejścia przepisów prawa znaków towarowych ce-
lem uzyskania nienależnej korzyści konkurencyjnej (ww. wyrok w sprawie Heidelber-
ger Bauchemie, pkt 24).
35. W niniejszej sprawie bezsporne jest, że przedmiot rozpatrywanego w postępo-
waniu przed sądem krajowym zgłoszenia stanowi nie szczególny rodzaj przezroczy-
stej obudowy zbiorczej będącej częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, ale 
ogólnie i abstrakcyjnie wszelkie możliwe do wyobrażenia kształty takiej obudowy 
zbiorczej.
36. W tym zakresie Dyson nie może utrzymywać, że przedmiot jej zgłoszenia rozpa-
trywanego w postępowaniu przed sądem krajowym może być postrzegany wzro-
kowo. W istocie to, co konsument jest w stanie zidentyfikować wzrokowo, to nie 
przedmiot tego zgłoszenia, ale dwie załączone do niego ilustracje. Ilustracji tych nie 
można mylić z przedmiotem zgłoszenia, ponieważ – jak to wielokrotnie podkreślała 
Dyson – stanowią one wyłącznie jego przykłady.
37. Z powyższego wynika, że w odróżnieniu od zgłoszeń rozpoznawanych w spra-
wach Sieckmann i Shield Mark, w których wydano wyżej wskazane wyroki, przed-
miot zgłoszenia rozpatrywanego w postępowaniu przed sądem krajowym może 
obejmować dużą ilość różnych postaci i w związku z tym nie jest określony. Jak to 
wskazał w zarysie w pkt 52 opinii rzecznik generalny, kształty, rozmiary, wygląd 
i kompozycja tego przedmiotu zależą w istocie w takim samym stopniu od modeli 
odkurzaczy opracowanych przez Dyson, jak i od innowacji technicznych. Podobnie 
zastosowanie przezroczystości pozwala na wykorzystanie różnych kolorów.
38. Z uwagi na wyłączność stanowiącą cechę właściwą prawa znaków towarowych 
właściciel znaku towarowego obejmującego tak nieokreślony przedmiot uzyskałby 
wbrew celowi, którego realizacji służy art. 2 dyrektywy, nienależną przewagę kon-
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kurencyjną, ponieważ byłby uprawniony do uniemożliwienia swym konkurentom 
oferowania odkurzaczy z jakimkolwiek rodzajem przezroczystej obudowy zbiorczej 
umieszczonej na ich zewnętrznej powierzchni, niezależnie od jej kształtu.
39. Wynika z tego, że przedmiot zgłoszenia rozpatrywanego w postępowaniu przed 
sądem krajowym stanowi w rzeczywistości zwykłą właściwość omawianego towaru, 
a zatem nie może zostać uznany za „oznaczenie” w rozumieniu art. 2 dyrektywy 
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Libertel, pkt 27).
40. W konsekwencji odpowiedź na pytanie sądu krajowego powinna brzmieć, iż 
art. 2 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że przedmiot zgłoszenia zna-
ków towarowych, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajo-
wym, który obejmuje wszystkie możliwe do wyobrażenia kształty przezroczystego 
pojemnika lub zbiornika będącego częścią zewnętrznej powierzchni odkurzacza, nie 
stanowi „oznaczenia” w rozumieniu tego przepisu i w konsekwencji nie może stano-
wić znaku towarowego w jego rozumieniu.
41. W tych okolicznościach nie ma potrzeby dokonywania wykładni art. 3 ust. 3 dy-
rektywy.
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3. C–205/13 (18.09.2014) 
Hauck GmbH & Co. KG przeciwko Stokke A/S, Stokke 
Nederland BV, Peterowi Opsvikowi, Peter Opsvik A/S

Oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu towaru

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 18 września 2014 r.  
w sprawie C–205/13 Hauck gmbH & Co. Kg przeciwko Stokke a/S,  

Stokke nederland bV, Peterowi Opsvikowi, Peter Opsvik a/S

tezy

1) artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg 
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować 
w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie 
może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu 
towaru wykazującego jedną lub więcej cech użytkowych istotnych i nieroze-
rwalnie związanych z funkcją lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, których 
konsument może ewentualnie poszukiwać w towarach konkurencji.

2) artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy 89/104 należy inter-
pretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym 
przepisie może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie 
z kształtu towaru mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne 
istotne wartości. Sposób postrzegania kształtu towaru przez docelowy krąg 
odbiorców stanowi tylko jeden z elementów oceny dla celów określenia, czy 
ma zastosowanie rozpatrywana podstawa odmowy.

3) artykuł 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten 
sposób, że podstawy odmowy rejestracji wymienione w tiret pierwszym i trze-
cim tego przepisu nie mogą stosować się w sposób łączny.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 
ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej 
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą w sprawie znaków to-
warowych”).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Hauck GmbH & Co. KG, 
spółką prawa niemieckiego (zwaną dalej „Hauck”) a Stokke A/S, Stokke Nederland 
BV, Peterem Opsvikem i Peter Opsvik A/S (zwanymi dalej łącznie „Stokke i in.”) 
w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności rejestracji znaku towarowego 
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Beneluksu w postaci oznaczenia mającego kształt krzesełka dziecięcego sprzeda-
wanego przez Stokke i in.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

Peter Opsvik opracował krzesło dziecięce o nazwie „Tripp Trapp”. Krzesełko to 
składa się z ukośnych podpórek, na których umocowane są wszystkie elementy 
krzesełka, oraz z podpórek i poprzeczek w kształcie litery „L”, które nadają mu we-
dług sądu odsyłającego wysoki stopień oryginalności. Projekt tego krzesełka był 
wielokrotnie nagradzany, był przedmiotem pochwalnych wzmianek oraz był wy-
stawiany w muzeach. Począwszy od 1972 r. krzesełka „Tripp Trapp” były wprowa-
dzone na rynek przez Stokke i in., zwłaszcza na rynku skandynawskim, a od 1995 r. 
na rynku niderlandzkim.
Hauck produkuje, dystrybuuje i sprzedaje artykuły dziecięce, w tym dwa krzesełka 
oznaczone przez nią „Alpha” i „Beta”.
W dniu 8 maja 1998 r. Stokke A/S dokonała w urzędzie własności intelektualnej Be-
neluksu zgłoszenia trójwymiarowego znaku towarowego mającego wygląd krzeseł-
ka dziecięcego „Tripp Trapp”. Znak towarowy został zarejestrowany na jej firmę dla 
„krzeseł, w szczególności krzeseł dziecięcych” i odnosi się do kształtu przedstawio-
nego poniżej:

W Niemczech, w ramach innego postępowania pomiędzy Stokke i in. a Hauck, Ober-
landesgericht Hamburg (wyższy sąd krajowy w Hamburgu) uznał wyrokiem, które 
stał się prawomocny, że krzesełko „Tripp Trapp” korzysta z ochrony z tytułu niemiec-
kiego prawa autorskiego oraz że krzesełko „Alpha” narusza tę ochronę.
W Niderlandach Stokke i in. wnieśli powództwo przed Rechtbank ’sGravenhage (sąd 
rejonowy w Hadze), twierdząc, że wytwarzanie i wprowadzenie na rynek przez Ha-
uck krzesełek „Alpha” i „Beta” narusza prawa autorskie dotyczące krzesełka „Tripp 
Trapp” i ich znak towarowy Beneluksu oraz zażądali odszkodowania za to narusze-
nie. Hauck, broniąc się, wniosła powództwo wzajemne o stwierdzenie nieważności 
znaku towarowego Beneluksu Tripp Trapp zgłoszonego przez Stokke A/S.
Rechtbank ’sGravenhage w przeważającej części uwzględnił żądania Stokke i in. w za-
kresie, w jakim opierały się one na ich prawach do korzystania. Jednakże sąd ten 
uwzględnił także żądanie stwierdzenia nieważności wspomnianego znaku towarowego.
Hauck wniosła apelację od tego orzeczenia do Gerechtshof te ’sGravenhage (sąd 
apelacyjny w Hadze, Niderlandy). W swoim wyroku sąd ten uznał, że krzesełko „Tripp 
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Trapp” jest chronione prawem autorskim i że krzesełka „Alpha” i „Beta” wkracza-
ją w zakres tej ochrony. Gerechtshof te ’sGravenhage stwierdził zatem, że w latach 
1986–1999 Hauck naruszała prawa autorskie przysługujące Stokke i in.
Hauck wniosła skargę kasacyjną do Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy 
Niderlandów) od wyroku Gerechtshof te ’sGravenhage, a Stokke i in. wnieśli skar-
gę wzajemną w ramach tego postępowania. Hoge Raad der Nederlanden odrzucił 
skargę kasacyjną, lecz uznał, że skarga wzajemna wymaga wykładni przepisów art. 3 
ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych, które dotychczas nie zostały 
omówione w orzecznictwie Trybunału.
W tej sytuacji Hoge Raad der Nederlanden postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) 

a) „Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, 
o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) [tiret pierwsze dyrektywy w sprawie zna-
ków towarowych], zgodnie z którą znaki towarowe [trójwymiarowe] nie mogą 
składać się wyłącznie z kształtu towaru wynikającego z charakteru samych to-
warów, chodzi o kształt niezbędny dla funkcji towaru, czy też chodzi tu o jedną 
lub więcej istotnych cech użytkowych towaru, których konsument prawdopo-
dobnie poszukuje w towarach konkurencji?

b) Jak należy interpretować ten przepis, jeżeli żaden z dwóch zaproponowanych 
sposobów wykładni nie jest właściwy?

2) 
a) Czy w przypadku podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji 

z art. 3 ust. 1 lit. e) [tiret trzecie dyrektywy w sprawie znaków towarowych], 
wedle którego znaki towarowe [trójwymiarowe] nie mogą składać się wyłącz-
nie z kształtu nadającego towarowi istotną wartość, chodzi o powód (lub po-
wody), na podstawie których dany krąg odbiorców podejmuje decyzję o zaku-
pie towaru?

b) Czy z »kształtem nadającym towarowi istotną wartość« w rozumieniu tego 
przepisu mamy do czynienia tylko wówczas, jeżeli kształt ten w porównaniu 
z innymi wartościami (jak np. – w przypadku krzesełek dziecięcych – bezpie-
czeństwo, wygoda i solidność wykonania), należy postrzegać jako najistotniej-
szą, względnie dominującą wartość, czy też z »kształtem nadającym towarowi 
istotną wartość« mamy do czynienia także wówczas, jeżeli towar obok kształ-
tu posiada inne wartości, które również mogą być uznane za istotne?

c) Czy dla odpowiedzi na pytanie drugie lit. a) i b) znaczenie decydujące ma opi-
nia większości konsultowanego kręgu odbiorców, czy też sąd może uznać, że 
dla postrzegania danej wartości jako »istotnej« w rozumieniu tego przepisu 
wystarczy opinia tylko części kręgu odbiorców?

d) Jeżeli poprawna jest ta druga odpowiedź zaproponowana w pytaniu drugim 
lit. c), jaki wymóg należy ustanowić w odniesieniu do tego, o jaką część kręgu 
odbiorców powinno chodzić?

3) Czy przepis art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy [w sprawie znaków towarowych] na-
leży interpretować w ten sposób, że wymieniona w nim przeszkoda rejestracyj-
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na zachodzi również wówczas, kiedy znak towarowy [trójwymiarowy] składa się 
z oznaczenia, w odniesieniu do którego można zastosować [tiret pierwsze] i które 
ponadto spełnia przesłankę z [tiret trzeciego] tego przepisu?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
15. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 3 
ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy in-
terpretować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym 
przepisie może mieć zastosowanie jedynie do oznaczenia, które składa się wyłącz-
nie z kształtu niezbędnego do funkcji towaru, czy również do oznaczenia, które 
składa się wyłącznie z kształtu wykazującego jedną lub więcej istotnych cech użyt-
kowych tego towaru, których konsument może ewentualnie poszukiwać w towa-
rach konkurencji.
16. Według tego przepisu oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu wy-
nikającego z charakteru samych towarów, nie są rejestrowane, a w przypadku gdy 
zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne.
17. Trybunał orzekł już, że poszczególne przesłanki odmowy rejestracji wymienione 
w art. 3 dyrektywy w sprawie znaków towarowych powinny być interpretowane 
w świetle interesu ogólnego, który leży u podstaw każdej z nich (zob. podobnie wy-
roki: Windsurfing Chiemsee, C–108/97 i C–109/97, EU:C:1999:230, pkt 25–27; a tak-
że Philips, C–299/99, EU:C:2002:377, pkt 77).
18. W tym względzie, co się tyczy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy w sprawie 
znaków towarowych, Trybunał potwierdził, że sens przewidzianych w tym przepisie 
podstaw odmowy rejestracji zasadza się na unikaniu tego, by ochrona na podstawie 
prawa znaków towarowych prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu 
na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkow-
nik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych (wyrok Philips, EU:C:2002:377, 
pkt 78; a co się tyczy art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, 
s. 1) – przepisu, który jest co do istoty identyczny z art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 
w sprawie wspólnotowych znaków towarowych – wyrok Lego Juris przeciwko OHIM, 
C–48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43).
19. Bezpośrednim celem zakazu rejestrowania kształtów o charakterze czysto funk-
cjonalnym, przewidzianego w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie dyrektywy w sprawie 
znaków towarowych, lub kształtów zwiększających znacznie wartość towaru, w ro-
zumieniu tiret trzeciego tego przepisu, jest uniknięcie tego, aby wyłączne i stałe pra-
wo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w cza-
sie ważności innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować terminom 
peremptoryjnym (zob. podobnie wyrok Lego Juris przeciwko OHIM, EU:C:2010:516, 
pkt 45).
20. Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 28 i 54 opinii, należy stwierdzić, że podsta-
wa odmowy rejestracji przewidziana w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy 
w sprawie znaków towarowych zmierza do tego samego celu, do którego zmierzają 
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tiret drugie i trzecie tego przepisu, i w rezultacie tiret pierwszemu należy nadać wy-
kładnię zgodną.
21. W rezultacie właściwe zastosowanie art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy 
w sprawie znaków towarowych oznacza, że zasadnicze właściwości rozpatrywane-
go oznaczenia, mianowicie jego najistotniejsze elementy, powinny zostać należycie 
określone odrębnie dla każdego przypadku, na podstawie całościowego wrażenia 
wywieranego przez oznaczenie lub na podstawie dokonania analizy kolejno każdego 
z elementów, z których dane oznaczenie się składa (zob. podobnie wyrok Lego Juris 
przeciwko OHIM, EU:C:2010:516, pkt 68–70).
22. W tym względzie należy podkreślić, że podstawa odmowy rejestracji ujęta 
w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych może 
się stosować jedynie wtedy, gdy zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego doty-
czy kształtu towaru, w którym to kształcie inny element, taki jak element ozdobny 
czy fantazyjny, niebędący nierozłącznie związanym z funkcją rodzajową tego towa-
ru, odgrywa istotną lub zasadniczą rolę (zob. podobnie wyrok Lego Juris przeciwko 
OHIM, EU:C:2010:516, pkt 52, 72).
23. I tak wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków 
towarowych, zgodnie z którą przepis ten stosowałby się jedynie do oznaczeń skła-
dających się wyłącznie z kształtów niezbędnych do funkcji danego towaru, nie po-
zostawiając danemu producentowi żadnej swobody w odniesieniu do zasadniczego 
wkładu osobistego, nie pozwoliłaby, aby przewidziana w nim podstawa odmowy 
w całości wypełniała swój cel.
24. Wykładania taka prowadziłaby bowiem do ograniczenia tej podstawy odmowy 
do towarów „naturalnych”, które nie mają substytutów, lub do towarów „reglamen-
towanych”, których kształt jest określony normami, nawet jeśli oznaczenia składają-
ce się z kształtów wynikających z takich towarów nie mogłyby w każdym razie zostać 
zarejestrowane z uwagi na brak charakteru odróżniającego.
25. Przeciwnie, stosując podstawę odmowy określoną w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret 
pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych, należy mieć na uwadze oko-
liczność, że „kształt wynikający z charakteru samych towarów” oznacza, iż kształty, 
których zasadnicze właściwości są nierozłącznie związane z funkcją lub funkcjami 
rodzajowymi tego towaru, nie powinny w zasadzie również być rejestrowane.
26. Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 58 opinii, zastrzeżenie takich właściwości 
na rzecz jednego podmiotu gospodarczego utrudniłoby konkurującym przedsiębior-
stwom możliwość nadawania ich towarom kształtu, który byłby przydatny w używa-
niu wspomnianych towarów. Ponadto należy stwierdzić, że chodzi tu o zasadnicze wła-
ściwości, których konsument będzie mógł poszukiwać w towarach konkurencji, biorąc 
pod uwagę to, że towary te zmierzają do pełnienia identycznej lub podobnej funkcji.
27. W rezultacie na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, iż art. 3 ust. 1 lit. e) tiret 
pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten 
sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie może mieć 
zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru wyka-
zującego jedną lub więcej cech użytkowych istotnych i nierozerwalnie związanych 
z funkcją lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, których konsument może ewen-
tualnie poszukiwać w towarach konkurencji.



42

II.   KSZTAŁT TOWARU

W przedmiocie pytania drugiego
28. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 3 
ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpre-
tować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie 
może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru 
mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne istotne wartości, i czy pod-
czas tej oceny należy wziąć pod uwagę sposób postrzegania kształtu towaru przez 
docelowy krąg odbiorców.
29. Z postanowienia odsyłającego wynika, że źródłem wątpliwości wyrażonych przez 
Hoge Raad der Nederlanden w odniesieniu do interpretacji wspomnianego przepisu 
jest okoliczność, że zdaniem tego sądu kształt krzesełka „Tripp Trapp” nadaje mu 
znaczącą wartość estetyczną, podczas gdy jednocześnie towar ten wykazuje inne 
cechy, takie jak bezpieczeństwo, wygoda i solidność, które nadają mu wartości istot-
ne dla jego funkcji.
30. W tym względzie uznanie kształtu za zwiększający znacznie wartość towaru nie 
wyklucza, że inne cechy towaru mogą nadawać mu również znaczącą wartość.
31. Zatem cel polegający na uniknięciu tego, aby wyłączne i stałe prawo, które na-
daje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności 
innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować terminom perempto-
ryjnym, wymaga, jak rzecznik generalny zauważył w pkt 85 opinii, by zastosowanie 
art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy w sprawie znaków towarowych nie było 
wykluczone automatycznie, gdy dany towar obok funkcji estetycznej pełni również 
inne istotne funkcje.
32. W rezultacie pojęcie „kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru” nie 
może być ograniczone jedynie do kształtu towarów mających wyłącznie wartość 
artystyczną lub ozdobną, gdyż w przeciwnym razie zachodziłoby ryzyko, że pojęcie 
to nie objęłoby towarów wykazujących oprócz znaczącego elementu estetycznego 
istotne cechy funkcjonalne. W tym ostatnim przypadku prawo do znaku towaro-
wego przysługujące jego właścicielowi przyznawałoby monopol w zakresie zasadni-
czych właściwości towarów, co uniemożliwiałoby, by wspomniana podstawa odmo-
wy w całości wypełniała swój cel.
33. Ponadto, co się tyczy znaczenia docelowego kręgu odbiorców, Trybunał zauwa-
żył, że w przeciwieństwie do hipotezy art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie zna-
ków towarowych, według której sposób postrzegania oznaczenia przez docelowy 
krąg odbiorców musi być brany pod uwagę obligatoryjnie, gdyż jest fundamentalny 
dla oceny, czy oznaczenie zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy pozwala na 
odróżnienie danych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsię-
biorstwa, tego typu obowiązku nie można nałożyć w kontekście art. 3 ust. 1 lit. e) 
(zob. podobnie wyrok Lego Juris przeciwko OHIM, EU:C:2010:516, pkt 75).
34. Zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie 
jest elementem decydującym w kontekście zastosowania podstawy odmowy reje-
stracji ustanowionej w tiret trzecim tego ostatniego przepisu, lecz może co najwyżej 
stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu 
zasadniczych właściwości tego oznaczenia (zob. podobnie wyrok Lego Juris przeciw-
ko OHIM, EU:C:2010:516, pkt 76).
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35. W tym względzie, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 93 opinii, mogą być bra-
ne pod uwagę inne elementy oceny, takie jak natura rozpatrywanej kategorii towa-
rów, wartość artystyczna danego kształtu, jego odmienność od innych kształtów 
powszechnie używanych na danym rynku, znaczna różnica ceny w stosunku do wy-
robów podobnych lub wypracowanie strategii promocyjnej podkreślającej głównie 
estetyczne właściwości danego towaru.
36. W świetle powyższych rozważań na pytanie drugie należy odpowiedzieć, iż art. 3 
ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpre-
tować w ten sposób, że podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie 
może mieć zastosowanie do oznaczenia, które składa się wyłącznie z kształtu towaru 
mającego kilka istotnych cech mogących nadać mu różne istotne wartości. Sposób 
postrzegania kształtu towaru przez docelowy krąg odbiorców stanowi tylko jeden 
z elementów oceny dla celów określenia, czy ma zastosowanie rozpatrywana pod-
stawa odmowy.

W przedmiocie pytania trzeciego
37. Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 3 
ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten 
sposób, że podstawy odmowy rejestracji wymienione w tiret pierwszym i trzecim 
tego przepisu mogą stosować się w sposób łączny.
38. Według wspomnianego przepisu nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się 
już zarejestrowane, oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu wynikającego 
z charakteru samych towarów lub kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu 
technicznego czy też kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.
39. Z tego sformułowania wyraźnie wynika, że przewidziane we wspomnianym prze-
pisie trzy podstawy odmowy rejestracji mają charakter autonomiczny. Ich wylicze-
nie po kolei, jak też zastosowanie terminu „wyłącznie”, oznacza, że każda z nich musi 
mieć zastosowanie niezależnie od pozostałych.
40. I tak jeśli spełnione jest jedno kryterium wymienione w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrek-
tywy w sprawie znaków towarowych, oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu 
towaru bądź z przedstawienia graficznego tego kształtu nie może zostać zarejestro-
wane jako znak towarowy (wyroki: Philips, EU:C:2002:377, pkt 76; Benetton Group, 
C–371/06, EU:C:2007:542, pkt 26 tiret trzecie).
41. W tym względzie bez znaczenia jest, że odmowa rejestracji tego oznaczenia 
może nastąpić w oparciu o kilka podstaw, jeśli jedna z tych podstaw ma w pełni 
zastosowanie do wspomnianego oznaczenia.
42. Poza tym należy podkreślić, że jak wskazał rzecznik generalny w pkt 99 opinii, 
cel interesu ogólnego, który leży u podstaw stosowania trzech podstaw odmowy 
rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towaro-
wych, stanowi przeszkodę dla odmowy rejestracji, gdy żadna z tych trzech podstaw 
nie ma w pełni zastosowania.
43. W tych okolicznościach na pytanie trzecie należy odpowiedzieć, iż art. 3 ust. 1 
lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, 
że podstawy odmowy rejestracji wymienione w tiret pierwszym i trzecim tego prze-
pisu nie mogą stosować się w sposób łączny.
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4. C–163/16 (12.06.2018) 
Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS  
przeciwko Van Haren Schoenen BV

Pojęcie „kształtu”

wyrOK trybunału (wielka izba) z dnia 12 czerwca 2018 r.  
w sprawie C–163/16 Christian louboutin, Christian louboutin SaS  

przeciwko Van Haren Schoenen BV

teza

artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 
2008/95/we z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy 
interpretować w ten sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na 
podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu 
głównym, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 
ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 
22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
Wniosek ten został przedstawiony przy rozpatrywaniu powództwa o stwierdzenie 
naruszenia w ramach sporu między Christianem Louboutinem i spółką Christian Lo-
uboutin SAS (zwanymi dalej łącznie „Christianem Louboutinem”) a spółką Van Haren 
Schoenen BV (zwaną dalej „Van Haren”) dotyczącego wprowadzenia przez tę ostat-
nią spółkę do obrotu obuwia naruszającego prawo do znaku towarowego, którego 
właścicielem jest Ch. Louboutin.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne
7. W dniu 28 grudnia 2009 r. Christian Louboutin dokonał w Urzędzie Własności In-
telektualnej Państw Beneluksu zgłoszenia znaku towarowego Beneluksu, który za-
rejestrowano w dniu 6 stycznia 2010 r. pod nr 0874489 dla towarów należących do 
klasy 25 porozumienia nicejskiego: „obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)” 
(zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”).



45

C–163/16 (12.06.2018)

Znak ten ukazano w następujący sposób:

W zgłoszeniu sporny znak towarowy opisano w następujący sposób: „Znak towaro-
wy utworzono z koloru czerwonego (Pantone 181663TP) naniesionego na podeszwę 
buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, 
lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”.
W dniu 10 kwietnia 2013 r. dokonano zmian w zgłoszeniu spornego znaku towaro-
wego poprzez ograniczenie zakresu ochrony przyznanej przez ten znak towarowy do 
„obuwia na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”.
Spółka Van Haren, prowadząca w Niderlandach sklepy detaliczne z obuwiem, 
w 2012 r. wprowadzała do obrotu buty na wysokich obcasach z podeszwą pokrytą 
kolorem czerwonym.
W dniu 27 maja 2013 r. Christian Louboutin wniósł do rechtbank Den Haag (sąd re-
jonowy w Hadze) powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku 
towarowego przeciwko spółce Van Haren. W dniu 17 lipca 2013 r. sąd ten wydał 
wyrok zaoczny, w którym częściowo uwzględnił żądania Christiana Louboutina.
Spółka Van Haren wniosła sprzeciw wobec tego wyroku przed sąd odsyłający, recht-
bank Den Haag. Zdaniem spółki prawo do spornego znaku towarowego podlega 
unieważnieniu gdyż znak ten jest dwuwymiarowym graficznym znakiem towaro-
wym, a mianowicie został on utworzony z powierzchni o kolorze czerwonym.
Rechtbank Den Haag stwierdził przede wszystkim, że mając na względzie przedsta-
wienie graficzne i opis spornego znaku towarowego, kolor czerwony jest nieroze-
rwalnie związany z podeszwą buta, w związku z czym tego znaku towarowego nie 
można zakwalifikować jako zwykłego dwuwymiarowego graficznego znaku towa-
rowego. Zdaniem sądu odsyłającego powyższej oceny nie podważa okoliczność, że 
w opisie wspomnianego znaku towarowego uściślono, iż „kontur buta nie stanowi 
części znaku towarowego”. Przeciwnie, powyższe uściślenie potwierdza ową oce-
nę, tym bardziej, że zgodnie ze wspomnianym opisem kontur buta – ukazany w gra-
ficznym przedstawieniu spornego znaku towarowego – ma na celu uwidocznienie 
umiejscowienia tego znaku towarowego, a nie ograniczenie go do dwuwymiarowe-
go znaku towarowego.
Następnie sąd odsyłający stwierdził, że jesienią 2012 r. „znaczna część konsumen-
tów nabywających dla kobiet obuwie na wysokich obcasach w Beneluksie mogła 
zidentyfikować obuwie [Christiana Louboutina] jako pochodzące z tej spółki i w kon-
sekwencji odróżnić je od obuwia na wysokich obcasach dla kobiet [pochodzącego] 



46

II.   KSZTAŁT TOWARU

z innych przedsiębiorstw”, w związku z czym w owej dacie – w odniesieniu do tych 
towarów – sporny znak towarowy był postrzegany jako znak towarowy.
Co więcej, sąd odsyłający jest zdania, że czerwona podeszwa zwiększa znacznie 
wartość obuwia wprowadzanego do obrotu przez Christiana Louboutina w zakresie, 
w jakim owa kolorystyka stanowi część wyglądu tego obuwia, odgrywającą waż-
ną rolę przy podejmowaniu decyzji o zakupie tego obuwia. W tym względzie sąd 
odsyłający wskazuje, że Christian Louboutin najpierw używał czerwonej kolorystyki 
podeszw ze względów estetycznych, a później zaczął postrzegać ją jako sposób iden-
tyfikacji pochodzenia i używać w charakterze znaku towarowego.
Wreszcie, sąd odsyłający wskazuje, że w zakresie, w jakim sporny znak towarowy 
utworzono z koloru naniesionego na podeszwie buta – co skutkuje współwystę-
powaniem z elementem towaru – powstaje kwestia, czy określony w art. 3 ust. 1 
lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 wyjątek ma zastosowanie do tego znaku towa-
rowego. 
W tych okolicznościach rechtbank Den Haag postanowił zawiesić postępowanie 
i skierować do Trybunału następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy pojęcie »kształtu« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 
[2008/95] (w wersjach językowych niemieckiej, angielskiej i francuskiej [tej dyrek-
tywy], odpowiednio: Form, shape i forme) jest ograniczone do trójwymiarowych 
cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i obję-
tość towaru, czy też przepis ten dotyczy także innych (niż trójwymiarowe) cech 
towaru, takich jak kolor?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
19. Poprzez zadane pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dąży w istocie do ustale-
nia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten 
sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wyso-
kim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, składa się wyłącznie 
z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.
20. W tym względzie, wobec braku w dyrektywie 2008/95 jakiejkolwiek defini-
cji pojęcia „kształtu”, określenia znaczenia i zakresu tego terminu należy – w myśl 
utrwalonego orzecznictwa Trybunału – dokonać zgodnie z jego zwykłym znacze-
niem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym 
pojęcie to zostało użyte, a także celów uregulowania, którego jest ono częścią (zob. 
analogicznie wyrok z dnia 3 września 2014 r., Deckmyn i Vrijheidsfonds, C–201/13, 
EU:C:2014:2132, pkt 19).
21. W kontekście prawa znaków towarowych pojęcie „kształtu” rozumie się zasad-
niczo, jak podkreśliła Komisja Europejska, jako oznaczające ogół linii lub konturów 
wyodrębniających dany towar w przestrzeni.
22. Ani z dyrektywy 2008/95, ani z orzecznictwa Trybunału, ani ze zwykłego znacze-
nia tego terminu nie wynika, że kolor sam w sobie – bez wyodrębnienia w przestrze-
ni – mógłby stanowić kształt.
23. Powstaje jednak kwestia, czy okoliczność faktyczna, że określony kolor został 
naniesiony w szczególnym miejscu na danym towarze, oznacza, iż rozpatrywane 
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oznaczenie jest tworzone przez kształt w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dy-
rektywy 2008/95.
24. W tym względzie należy wskazać, że o ile jest prawdą, że kształt towaru lub czę-
ści towaru odgrywa rolę przy wyodrębnieniu koloru w przestrzeni, o tyle nie można 
jednak stwierdzić, że oznaczenie jest tworzone przez ten kształt, gdy zgłoszenie zna-
ku towarowego ma na celu ochronę nie tyle tego kształtu, ile jedynie zastosowania 
danego koloru w szczególnym umiejscowieniu na wspomnianym towarze.
25. Jak wskazały rządy niemiecki, francuski i Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja, 
sporny znak towarowy nie dotyczy szczególnego kształtu podeszwy butów na wy-
sokich obcasach, ponieważ w opisie tego znaku towarowego wyraźnie wskazano, że 
kontur buta nie stanowi części wspomnianego znaku towarowego, lecz służy wyłącz-
nie uwidocznieniu umiejscowienia wskazanego w zgłoszeniu czerwonego koloru.
26. W każdym wypadku oznaczenie takie jak rozpatrywane w postępowaniu głów-
nym nie może zostać uznane za tworzone „wyłącznie” przez kształt, gdy – tak jak 
w niniejszym wypadku – głównym przedmiotem tego oznaczenia jest kolor sprecy-
zowany za pomocą uznanego na poziomie międzynarodowym kodu identyfikacyj-
nego.
27. W świetle powyższych rozważań na zadane pytanie należy udzielić następującej 
odpowiedzi: art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować 
w ten sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na 
wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nie składa się 
wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.
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5. C–21/18 (14.03.2019) 
Textilis Ltd, Ozgur Keskin przeciwko Svenskt Tenn AB

Oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości, zwięk-
szających znacznie wartość towarów

wyrOK trybunału (piąta izba) z dnia 14 marca 2019 r.  
w sprawie C–21/18 textilis ltd, Ozgur Keskin przeciwko Svenskt tenn ab

tezy

1) artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia rady (we) nr 207/2009 z dnia 
26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego unii europejskiej], zmienione-
go rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i rady (ue) 2015/2424 z dnia 
16 grudnia 2015 r., należy interpretować w ten sposób, że nie ma on zasto-
sowania do znaków towarowych zarejestrowanych przed wejściem w życie 
tego rozporządzenia nr 207/2009 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem 
2015/2424.

2) artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpreto-
wać w ten sposób, że oznaczenie takie jak oznaczenie rozpatrywane w postę-
powaniu głównym, składające się z dwuwymiarowych motywów dekoracyj-
nych, naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, nie jest oznaczeniem, 
które „składa się wyłącznie z kształtu” w rozumieniu tego przepisu.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 
ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) oraz tego 
samego przepisu rozporządzenia nr 207/2009 zmienionego rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, 
L 341, s. 21) (zwanego dalej „zmienionym rozporządzeniem nr 207/2009”).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między spółką Textilis Ltd i Ozgurem 
Keskinem a spółką Svenskt Tenn AB dotyczącego sprzedaży przez skarżących w po-
stępowaniu głównym produktów wyposażenia wnętrz, która naruszała prawo do 
znaku towarowego należącego do spółki Svenskt Tenn.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Spółka Svenskt Tenn zajmuje się sprzedażą mebli i tkanin obiciowych oraz innych 
akcesoriów dekoracyjnych.
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W latach 30. XX w. spółka Svenskt Tenn nawiązała współpracę z architektem Jose-
phem Frankiem, który zaprojektował dla niej szereg motywów dekoracyjnych tka-
nin obiciowych, między innymi motyw o nazwie MANHATTAN, który wspomniana 
spółka wprowadza na rynek i w odniesieniu do którego rości sobie prawa autorskie.
W dniu 4 stycznia 2012 r. spółka Svenskt Tenn dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej 
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Ten 
grafi czny znak towarowy nazwany MANHATTAN został zarejestrowany pod nume-
rem EUTM 010540268.
Towary i usługi, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowa-
ny, należą do klas 11, 16, 20, 21, 24, 27 i 35 porozumienia nicejskiego i obejmują 
w szczególności: abażury (klasa 11), obrusy i serwetki papierowe; ręczniki papiero-
we; papierowe podkładki pod szklanki; papier do zawijania; zeszyty do pisania lub 
rysowania; afi sze, plakaty (klasa 16), meble (klasa 20), przybory kuchenne i pojem-
niki; szczotki; wyroby szklane, porcelanę i naczynia ceramiczne nieujęte w innych 
klasach (klasa 21), tekstylia i wyroby tekstylne nieujęte w innych klasach; kapy 
na łóżka i bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych (klasa 24), dywany, chodni-
ki i maty; ścienne materiały dekoracyjne nietekstylne, tapety (klasa 27), usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli; poduszek; luster (srebrzone-
go szkła); tapet; dywanów, chodników i mat; lamp; tekstyliów; tkanin tekstylnych 
w belach; ozdób; przyborów kuchennych i pojemników; zastawy stołowej, innej 
niż noże, widelce i łyżki; wyrobów szklanych; porcelany; naczyń ceramicznych; 
świeczników; ręczników papierowych; toreb; biżuterii i wyrobów jubilerskich; ksią-
żek i czasopism [periodyków] (klasa 35).
Grafi czny znak towarowy MANHATTAN jest przedstawiony w następujący sposób:

Texti lis jest spółką prawa angielskiego, której właścicielem jest O. Keskin i która roz-
poczęła internetową działalność handlową w 2013 r. Spółka ta sprzedaje tkaniny 
i produkty do wystroju wnętrz zawierające motywy dekoracyjne podobne do moty-
wów grafi cznego znaku towarowego MANHATTAN.
Spółka Svenkst Tenn wytoczyła przed Stockholms ti ngsrätt  (sądu pierwszej instancji 
w Sztokholmie) przeciwko spółce Texti lis i O. Keskinowi powództwo o naruszenie 
praw do znaku towarowego MANHATTAN, którego jest właścicielem, jak również 
powództwo o naruszenie jej praw autorskich. Spółka ta wniosła również o zakazanie 
spółce Texti lis i O. Keskinowi, pod groźbą kary pieniężnej, z jednej strony sprzedaży 
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lub publicznego rozpowszechniania w Szwecji w jakikolwiek inny sposób określo-
nych wyrobów, a z drugiej strony używania w Szwecji wspomnianego znaku towaro-
wego dla tkanin, poduszek i mebli.
W odpowiedzi na te powództwa spółka Textilis i O. Keskin wytoczyli przed tym sądem 
powództwo wzajemne o unieważnienie prawa do znaku towarowego MANHATTAN, 
gdyż z jednej strony jest on pozbawiony charakteru odróżniającego, a z drugiej stro-
ny, biorąc pod uwagę sposób, w jaki jest używany, składa się z kształtu zwiększające-
go znacznie wartość towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia 
nr 207/2009.
Wspomniane powództwo wzajemne zostało oddalone przez Stockholms tingsrätt, 
jednocześnie sąd orzekł, że spółka Textilis i O. Keskin naruszyli prawa do znaku to-
warowego MANHATTAN, a ponadto naruszyli prawa autorskie należące również do 
spółki Svenskt Tenn.
Spółka Textilis i O. Keskin wnieśli odwołanie od tego orzeczenia do Svea hovrätt, 
Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny z siedzibą w Sztokholmie, dzia-
łający jako sąd apelacyjny ds. własności intelektualnej i gospodarczych). 
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen zastanawia się, czy graficzny 
znak towarowy taki jak MANHATTAN, który składa się z dwuwymiarowego przedsta-
wienia dwuwymiarowego produktu, jak tkanina, może być postrzegany jako kształt 
w rozumieniu tego przepisu. 
Sąd ten zastanawia się, czy zmiana art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia 
nr 207/2009 przez rozporządzenie 2015/2424, zgodnie z którą nie są rejestrowane 
nie tylko oznaczenia, które składają się wyłącznie z „kształtu”, ale również z „innej 
właściwości towaru” zwiększającej znacznie jego wartość, może wpłynąć na ocenę, 
jakiej należy dokonać w ramach tej podstawy unieważnienia. W tym względzie sąd 
odsyłający chciałby wiedzieć, czy w sprawie przed nim zawisłej należy zastosować 
rozporządzenie nr 207/2009, czy zmienione rozporządzenie nr 207/2009, biorąc pod 
uwagę fakt, że zarówno data rejestracji znaku towarowego MANHATTAN, jak rów-
nież daty wniosku o unieważnienie oraz zaskarżonego wyroku sądu rejonowego są 
wcześniejsze od daty 23 marca 2016 r., która jest datą wejścia w życie rozporządze-
nia 2015/2424.
Sąd ten podnosi, że w każdym wypadku, i niezależnie od tego, która wersja art. 7 
ust. 1 lit. e) ppkt (iii) ma zastosowanie, przyjęcie, że przepis ten ma zastosowanie 
do dwuwymiarowych znaków towarowych, które przedstawiają produkt dwuwy-
miarowy, powoduje pojawienie się pytania o to, jakie kryteria pozwalają ustalić, że 
oznaczenie takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym można uznać za ta-
kie, które „składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru”, 
w przypadku gdy rejestracja tego oznaczenia jako znaku towarowego obejmuje kilka 
klas towarów, a znak jest skonstruowany w taki sposób, że może być umieszczony na 
całości lub na znacznych częściach towarów lub też być używany jako logo.
W tym względzie sąd odsyłający podkreśla, że trudno jest dokonać oceny podsta-
wy unieważnienia, gdyż zgłaszający znak towarowy ma jedynie obowiązek wska-
zania towarów, w odniesieniu do których zamierza używać tego znaku, ale nie ma 
obowiązku precyzowania praktycznych warunków używania oznaczenia, o którego 
ochronę wnosi.
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I tak dany znak towarowy może być, w zależności od przypadku, umieszczony na 
produkcie w całości, jak na przykład na tkaninie obiciowej, na papierze czy też na 
tacy, w taki sposób, że stanowi on istotną część samego produktu, i w wielu takich 
wypadkach znak będzie tożsamy z produktem, ale może również zajmować drugo-
rzędne miejsce na produkcie, w szczególności wówczas, gdy znak ten jest używany 
jako logo.
Mając na uwadze te okoliczności, Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomsto-
len postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi 
pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy art. 4 rozporządzenia 2015/2424 należy interpretować w ten sposób, że art. 7 

ust. 1 lit. e) ppkt (iii) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 ma zastosowanie 
w sytuacji, w której sąd ma rozpatrzyć wniosek o unieważnienie [zgodnie z art. 52 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009] po wejściu w życie tej zmiany, a miano-
wicie po dniu 23 marca 2016 r., nawet jeśli postępowanie dotyczące unieważnie-
nia zostało wszczęte przed tą datą, a więc dotyczy ono znaku towarowego zareje-
strowanego przed tą datą?

2) Czy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009, w brzmieniu mającym 
zastosowanie w postępowaniu głównym, należy interpretować w ten sposób, że 
jego zakres stosowania obejmuje oznaczenie składające się z dwuwymiarowego 
przedstawienia dwuwymiarowego produktu, np. tkaniny obiciowej ozdobionej 
rozpatrywanym oznaczeniem?

3) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: zgodnie z jakimi zasada-
mi należy interpretować sformułowanie »oznaczenia, które składają się wyłącz-
nie z kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów« 
zawarte w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) [zmienionego rozporządzenia nr 207/2009], 
w sytuacji gdy rejestracja obejmuje kilka klas towarów i dotyczy wielu towarów, 
a oznaczenie może być umieszczane na towarach w różny sposób? Czy ocenę na-
leży przeprowadzić na podstawie bardziej obiektywnych i ogólnych kryteriów, na 
przykład poprzez przyjęcie za punkt wyjścia określenia sposobu występowania 
znaku towarowego i możliwości jego umieszczania na różnych towarach, tj. bez 
względu na sposób, w jaki właściciel znaku towarowego mógł de facto umieścić 
lub zamierza umieścić oznaczenie na różnych towarach?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
29. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 7 
ust. 1 lit. e) ppkt (iii) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować 
w ten sposób, że ma on zastosowanie do znaków towarowych zarejestrowanych 
przed wejściem w życie tego zmienionego rozporządzenia.
30. Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że aby zagwarantować prze-
strzeganie zasad pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, przepisy 
prawa materialnego Unii należy interpretować w ten sposób, że dotyczą sytuacji 
powstałych przed ich wejściem w życie jedynie wtedy, gdy z ich brzmienia, celu i sys-
tematyki jednoznacznie wynika, że należy im przypisać taki skutek (zob. podobnie 
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wyrok z dnia 14 lipca 2011 r., Bureau national interprofessionnel du Cognac, C–4/10 
i C–27/10, EU:C:2011:484, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo).
31. W niniejszej sprawie jest bezsporne, że rozporządzenie 2015/2424, które weszło 
w życie w dniu 23 marca 2016 r., nie zawiera żadnego przepisu wyraźnie przewidują-
cego, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 mógłby 
mieć zastosowanie do unijnych znaków towarowych zarejestrowanych przed tą datą.
32. Ponadto ani z celu rozporządzenia 2015/2424, ani z jego systematyki nie wynika, 
że ustawodawca Unii miał zamiar nadać art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) zmienionego 
rozporządzenia nr 207/2009 moc wsteczną. Taka wykładnia wynika również z mo-
tywu 12 rozporządzenia 2015/2424, który przypomina przywiązanie ustawodawcy 
Unii do zasady pewności prawa.
33. W konsekwencji na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że art. 7 ust. 1 lit. e) 
ppkt (iii) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten spo-
sób, że nie ma on zastosowania do znaków towarowych zarejestrowanych przed 
wejściem w życie tego zmienionego rozporządzenia.

W przedmiocie pytania drugiego
34. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 7 
ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten spo-
sób, że oznaczenie takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, składające 
się z dwuwymiarowych motywów dekoracyjnych, naniesione na towary takie jak 
tkanina czy papier, jest oznaczeniem, które „składa się wyłącznie z kształtu” w rozu-
mieniu tego przepisu.
35. W tym względzie, wobec braku w rozporządzeniu nr 207/2009 jakiejkolwiek de-
finicji pojęcia „kształtu”, określenia znaczenia i zakresu tego terminu należy – w myśl 
utrwalonego orzecznictwa Trybunału – dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem 
w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym poję-
cie to zostało użyte, a także celów uregulowania, którego jest ono częścią [zob. po-
dobnie w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE 
z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) wyrok 
z dnia 12 czerwca 2018 r., Louboutin i Christian Louboutin, C–163/16, EU:C:2018:423, 
pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo].
36. W kontekście prawa znaków towarowych pojęcie „kształtu” rozumie się zasad-
niczo jako oznaczające ogół linii lub konturów wyodrębniających dany towar w prze-
strzeni (wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r., Louboutin i Christian Louboutin, C–163/16, 
EU:C:2018:423, pkt 21).
37. Mając na uwadze te względy, Trybunał orzekł, że zastosowanie określonego ko-
loru w szczególnym umiejscowieniu na towarze nie oznacza, że dane oznaczenie 
jest tworzone przez „kształt” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 
2008/95, którego sformułowanie jest podobne do sformułowania art. 7 ust. 1 lit. e) 
ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009, w sytuacji gdy zgłoszenie znaku towarowego 
ma na celu ochronę nie tyle kształtu towaru lub części towaru, ile jedynie zastoso-
wania danego koloru w tym szczególnym umiejscowieniu (wyrok z dnia 12 czerwca 
2018 r., Louboutin i Christian Louboutin, C–163/16, EU:C:2018:423, pkt 24).



53

C–21/18 (14.03.2019)

38. Jest prawdą, że – jak podkreśliła Komisja Europejska w swoich uwagach – jest 
bezsporne, iż w odróżnieniu od oznaczenia utworzonego z koloru jako takiego ozna-
czenie rozpatrywane w postępowaniu głównym, które jest tworzone przez dwuwy-
miarowe motywy dekoracyjne i naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, 
zawiera linie i kontury.
39. Niemniej jednak oznaczenia tego nie można uznać za „składa[jące] się wyłącznie 
z kształtu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.
40. O ile jest bowiem prawdą, że w sprawie będącej przedmiotem postępowania 
głównego rozpatrywane oznaczenie przedstawia kształty, które składają się z ze-
wnętrznych konturów rysunków przedstawiających w stylizowany sposób części 
map geograficznych, to jednak, pomijając te kształty, oznaczenie to zawiera elemen-
ty dekoracyjne, które znajdują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz tych kontu-
rów.
41. Ponadto niniejsze oznaczenie wyraźnie ukazuje słowa, między innymi słowo 
„Manhattan”.
42. W każdym wypadku nie można uznać, że oznaczenie składające się z dwuwymia-
rowych motywów dekoracyjnych pokrywa się z kształtem towaru, gdy oznaczenie 
to jest naniesione na towary takie jak tkanina czy papier, których kształt odróżnia się 
od wspomnianych motywów dekoracyjnych.
43. Z tych względów nie można uznać, że oznaczenie takie jak to rozpatrywane 
w postępowaniu głównym jest oznaczeniem, które składa się wyłącznie z kształtu 
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.
44. W konsekwencji do takiego oznaczenia nie może mieć zastosowania wyłączenie 
przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.
45. W tym względzie należy podkreślić, że okoliczność, iż oznaczenie rozpatrywane 
w postępowaniu głównym jest również chronione przez prawo autorskie, nie ma 
znaczenia dla kwestii, czy składa się ono, czy też nie, wyłącznie z „kształtu” w rozu-
mieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009.
46. W konsekwencji na pytanie drugie należy odpowiedzieć, że art. 7 ust. 1 lit. e) 
ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że ozna-
czenie takie jak oznaczenie rozpatrywane w postępowaniu głównym, składające się 
z dwuwymiarowych motywów dekoracyjnych, naniesione na towary takie jak tkani-
na czy papier, nie jest oznaczeniem, które „składa się wyłącznie z kształtu” w rozu-
mieniu tego przepisu.
47. Z uwagi na treść odpowiedzi udzielonej na pytanie drugie nie ma potrzeby udzie-
lania odpowiedzi na pytanie trzecie.
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III. wykaz  
towarów i usług

1. C–418/02 (7.07.2005) 
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG

usługi handlu towarami

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 7 lipca 2005 r.  
w sprawie C–418/02 Praktiker bau und Heimwerkermärkte ag

tezy

1) Pojęcie „usług”, o którym mowa w pierwszej dyrektywie rady 89/104/ewg 
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, a w szczególności w jej 
art. 2, obejmuje usługi świadczone w ramach handlu detalicznego towarami.

2) Dla celów rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do takich usług nie jest 
konieczne dokładne określenie danej usługi lub danych usług. jest ono nato-
miast niezbędne w odniesieniu do towarów lub rodzajów towarów, których 
dotyczą te usługi.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 2, 
art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG 
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej 
„dyrektywą”).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Praktiker Bau und 
Heimwerkermärkte AG (zwanym dalej „Praktiker Märkte”) a Deutsches Patent und 
Markenamt (niemiecki urząd ds. patentów i znaków towarowych) w przedmiocie 
rejestracji znaku towarowego, którym oznaczone są usługi świadczone w ramach 
handlu detalicznego.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Praktiker Märkte złożył przed Deutsches Patent und Markenamt wniosek o reje-
strację znaku towarowego Praktiker między innymi w odniesieniu do usług „handlu 
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detalicznego materiałami budowlanymi, artykułami do prac wykończeniowych i ar-
tykułami ogrodniczymi oraz innymi artykułami konsumpcyjnymi w sektorze »zrób 
to sam«”. Deutsches Patent und Markenamt odrzucił ten wniosek. Stwierdził on, 
że wskazane pojęcie „handlu detalicznego” nie obejmuje usług o niezależnym cha-
rakterze, mających autonomiczne znaczenie gospodarcze. Dotyczy ono wyłącznie 
dystrybucji towarów jako takiej. Stwierdzono, że czynności gospodarcze stanowiące 
istotę dystrybucji towarów, w tym ich sprzedaż i zakup, nie stanowią usług mogą-
cych być przedmiotem rejestracji znaku towarowego. Ochrona znaków towarowych 
w tym zakresie może zostać uzyskana wyłącznie poprzez wniosek o rejestrację zna-
ku towarowego dla różnych towarów będących przedmiotem sprzedaży.
Praktiker Märkte wniósł do Bundespatentgericht (federalnego sądu patentowego) 
skargę przeciwko tej decyzji. Bundespatentgericht postanowił zawiesić postępowa-
nie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy handel detaliczny towarami stanowi usługę w rozumieniu art. 2 dyrektywy?

W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi twierdzącej:
2) W jakim stopniu musi zostać wskazany zakres takich usług świadczonych przez 

sprzedawcę detalicznego w celu zapewnienia, by przedmiot ochrony za pomocą 
znaku towarowego został określony, jak wymaga tego:
a) zdefiniowana w art. 2 dyrektywy funkcja znaku towarowego polegająca na 

odróżnianiu towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych 
przedsiębiorstw,

b) konieczność wyznaczenia zakresu ochrony takiego znaku towarowego w razie 
konfliktu?

3) W jaki sposób należy wyznaczyć granice podobieństwa [art. 4 ust. 1 lit. b) oraz 
art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy] między takimi usługami świadczonymi przez sprze-
dawcę detalicznego a: 
a) innymi usługami świadczonymi w ramach dystrybucji towarów 
lub
b) towarami sprzedawanymi przez tego sprzedawcę detalicznego?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie dwóch pierwszych pytań
19. W dwóch pierwszych pytaniach, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy 
zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wykładni pojęcia „usługi”, występującego w dy-
rektywie między innymi w art. 2, należy dokonywać w ten sposób, że obejmuje ono 
usługi świadczone w ramach handlu detalicznego towarami, a jeśli tak, to czy reje-
stracja znaku usługowego w odniesieniu do takich usług jest uzależniona od pew-
nych uściśleń.

uwagi przedstawione trybunałowi
20. Praktiker Märkte twierdzi, że handel detaliczny towarami stanowi usługę w rozu-
mieniu dyrektywy. Chroniący go jako usługę znak towarowy może spełniać funkcję 
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pochodzenia znaku. Wskazanie zakresu świadczonych usług nie jest konieczne dla 
celów określenia przedmiotu ochrony.

21. Rząd francuski wskazał w toku procedury ustnej, że zgadza się, iż niektóre szcze-
gólne świadczenia towarzyszące sprzedaży detalicznej, których zakres powinien zo-
stać określony, mogą stanowić autonomiczne usługi w stosunku do sprzedaży i wo-
bec tego mogą korzystać z ochrony za pomocą znaku towarowego.

22. Rząd austriacki twierdzi, że rdzeń działalności w zakresie handlu detalicznego, 
którym jest sprzedaż towarów, nie stanowi usługi mogącej jako taka być przedmio-
tem ochrony za pomocą znaku towarowego, co zdaniem tego rządu potwierdza 
uwaga wyjaśniająca do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej. Wyłącznie świadczenia wy-
kraczające poza ten rdzeń mogą prowadzić do rejestracji znaku usługowego, o ile 
wskazany zostanie ich zakres.

23. Rząd Zjednoczonego Królestwa podnosi, że znak towarowy dotyczący usług 
może zostać zgodnie z prawem zarejestrowany, jeżeli pod tym znakiem oferowana 
jest konsumentom możliwa do identyfikacji usługa, która wykracza poza zwykłą dys-
trybucję towarów. Uwaga wyjaśniająca do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej potwierdza, 
że zwykła dystrybucja towarów nie stanowi usługi, której zakres można określić, lecz 
że aspekty działalności w zakresie handlu detalicznego dotyczące wyselekcjonowa-
nia, z myślą o osobach trzecich, różnych towarów, pozwalającego konsumentom na 
ich obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, mogą stanowić usługę 
podlegającą ochronie za pomocą znaku towarowego. W celu jego rejestracji muszą 
zostać wskazane aspekty działalności stanowiące usługę, jak również dziedzina lub 
dziedziny działalności handlowej objętej ochroną, tak aby zagwarantować pewność 
przedmiotu ochrony.

24. Komisja twierdzi, że handel detaliczny towarami stanowi usługę w rozumieniu 
dyrektywy, jeżeli spełnione są przesłanki wskazane w art. 50 WE. Ochrona znaku 
usługowego może być rozciągnięta na wszystkie czynności, które nie są zwykłymi 
czynnościami sprzedaży. Nie można dokonać wyczerpującego wyliczenia wszystkich 
takich usług. Mogą one obejmować rozmieszczenie towarów, lokalizację, ogólne 
udogodnienia, postawę i zaangażowanie personelu, obsługę klienta. 

25. Zdaniem Komisji kwestia określenia zakresu usług, z formalnoprawnego punktu 
widzenia, powstaje w chwili rejestracji znaku towarowego. Zagadnienie to należy 
do kompetencji państw członkowskich, jak to wynika z piątego motywu dyrektywy, 
zgodnie z którym państwom członkowskim pozostawia się swobodę ustalania prze-
pisów proceduralnych dotyczących rejestracji, na przykład co do formy postępowań 
rejestracyjnych dotyczących znaku towarowego. W tym zakresie na potrzeby reje-
stracji znaku towarowego w odniesieniu do handlu detalicznego pod uwagę może 
być brana wyłącznie klasa 35 klasyfikacji nicejskiej. Porozumienie nicejskie nie prze-
widuje wymogów w zakresie opisu usług.

Odpowiedź trybunału
26. Z motywu pierwszego dyrektywy wynika, że jej celem jest zbliżanie ustawodaw-
stw państw członkowskich w celu usunięcia różnic, które mogą przeszkadzać w swo-
bodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać 
konkurencję w ramach wspólnego rynku.
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27. Zgodnie z art. 1 dyrektywa ma zastosowanie do „każdego znaku towarowego 
w odniesieniu do towarów” i „usług”.
28. Nie zawiera ona definicji pojęcia „usługi”, które art. 50 WE opisuje jako „świad-
czenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem”.
29. Nie wskazuje ona ponadto przesłanek, od spełnienia których uzależniona jest 
rejestracja znaku towarowego w odniesieniu do usług, jeżeli rejestracja taka przewi-
dziana jest w ustawodawstwie krajowym.
30. W tym zakresie należy stwierdzić, że zgodnie z motywem piątym dyrektywy 
państwa członkowskie zachowują swobodę ustalania przepisów proceduralnych do-
tyczących rejestracji znaków towarowych, na przykład w zakresie określania formy 
postępowań rejestracyjnych dotyczących znaku towarowego. W motywie siódmym 
podkreślono jednak, że osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodaw-
stw wymaga, aby warunki uzyskania prawa z zarejestrowanego znaku towarowego 
były co do zasady jednakowe we wszystkich państwach członkowskich.
31. Określenie charakteru i zakresu usług, które mogą być chronione zarejestrowa-
nym znakiem towarowym, nie wynika z przepisów dotyczących procedury rejestracji, 
lecz z materialnych przesłanek uzyskania prawa przyznanego przez znak towarowy.
32. Jeżeli ustalenie definicji pojęcia „usług” należałoby do kompetencji państw 
członkowskich, mogłoby to doprowadzić do występowania zróżnicowanych przesła-
nek rejestracji znaków usługowych, w zależności od prawa krajowego znajdującego 
zastosowanie w danym przypadku. Cel w postaci uzyskania „na jednakowych wa-
runkach” we wszystkich państwach członkowskich praw ze znaku towarowego nie 
zostałby osiągnięty. 
33. To do Trybunału należy zatem dokonanie jednolitej w ramach unijnego porządku 
prawnego wykładni pojęcia „usług” w rozumieniu dyrektywy (zob. analogicznie wy-
rok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C–414/99 do C–416/99 
Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I–8691, pkt 42 i 43).
34. W tym zakresie należy wskazać, że celem handlu detalicznego jest sprzedaż 
towarów konsumentom. Handel ten obejmuje, poza czynnością prawną w postaci 
sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia 
do zakupu. Działania te polegają w szczególności na wyselekcjonowaniu asortymen-
tu towarów oferowanych do sprzedaży oraz zaproponowaniu różnych świadczeń, 
mających na celu skłonienie konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży z zaintere-
sowanym kupcem, a nie z jego konkurentem.
35. Ani w dyrektywie, ani w ogólnych zasadach prawa unijnego nie występuje żaden 
bezwzględny wymóg, który stałby na przeszkodzie temu, by świadczenia te zostały 
objęte pojęciem „usługi” w rozumieniu dyrektywy, a w konsekwencji by dany kupiec 
uzyskał, poprzez rejestrację znaku towarowego, prawo do ich ochrony jako wska-
zówki pochodzenia świadczonych przez niego usług.
36. Kwestia ta jest przedstawiona w uwadze wyjaśniającej do klasy 35 klasyfikacji 
nicejskiej, zgodnie z którą klasa ta obejmuje „wyselekcjonowanie, z myślą o oso-
bach trzecich, […] tak by umożliwić konsumentom ich obejrzenie i dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach” („the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods […] enabling consumers to conveniently view and purchase those goods” 
– w angielskiej wersji uwagi).
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37. Należy zauważyć, że w ramach stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, 
L 11, s. 1) OHIM dopuszcza obecnie, że usługi świadczone przez przedsiębiorstwa 
handlu detalicznego posiadają jako takie zdolność do bycia zarejestrowanymi w cha-
rakterze wspólnotowych znaków towarowych oraz że należą one do klasy 35 klasy-
fikacji nicejskiej (zob. obwieszczenie Prezesa OHIM nr 3/01 z dnia 12 marca 2001 r. 
w sprawie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych w odniesieniu do usług 
detalicznych).
38. Ponadto należy stwierdzić, że z jednej strony wszyscy uczestnicy, którzy przed-
stawili swoje uwagi Trybunałowi, przyznali, że przynajmniej niektóre usługi świad-
czone w ramach handlu detalicznego mogą stanowić usługi w rozumieniu dyrek-
tywy oraz że z drugiej strony zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Trybunał, 
analiza ta odzwierciedla praktykę w znacznym stopniu przyjętą w państwach 
członkowskich.
39. Tak więc należy stwierdzić, że pojęcie „usług” w rozumieniu dyrektywy obejmuje 
usługi świadczone w ramach handlu detalicznego towarami.
40. Nasuwa się jednak pytanie, czy w szczególnym przypadku handlu detalicznego 
pojęcie „usług” w rozumieniu dyrektywy musi zostać bardziej szczegółowo zdefinio-
wane.
41. W tym zakresie w uwagach przedstawionych Trybunałowi podniesiono, że usłu-
gi, które mogą podlegać ochronie jako usługi handlu detalicznego, należy określić 
w taki sposób, by odróżnić je od usług, które będąc ściśle związane ze sprzedażą 
towarów, nie mogą uzasadniać rejestracji znaku towarowego. Podkreślono ponadto, 
że wniosek o rejestrację znaku towarowego powinien szczegółowo wskazywać usłu-
gę lub usługi, w odniesieniu do których wnioskodawca występuje o ochronę.
42. Stwierdzono, że takie uściślenia są niezbędne w szczególności dla zapewnienia 
podstawowej funkcji znaków towarowych, jaką jest zagwarantowanie określenia po-
chodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym, oraz w celu unik-
nięcia przyznania znakom usługowym w handlu detalicznym zbyt szerokiej i nieokre-
ślonej ochrony.
43. Stopień trudności poruszonych w ten sposób zagadnień ilustrują zróżnicowa-
ne odpowiedzi zaproponowane przez uczestników, którzy przedstawili swe uwagi, 
jak również posiadane przez Trybunał informacje w zakresie praktyk stosowanych 
w państwach członkowskich.
44. Ze względów wskazanych poniżej nie ma potrzeby oparcia się na pojęciu „usługi 
handlu detalicznego” w rozumieniu dyrektywy, które jest węższe od pojęcia wynika-
jącego z opisu zawartego w pkt 34 niniejszego wyroku.
45. Należy na wstępie stwierdzić, że rozróżnienie pomiędzy odmiennymi kategoria-
mi usług świadczonych przy sprzedaży towarów, zakładające węższą definicję poję-
cia „usługi handlu detalicznego”, jest sztuczne w świetle realiów ważnego sektora 
gospodarki, jakim jest ten handel. Doprowadziłoby ono do nieuniknionych trudności 
zarówno w zakresie ogólnego zdefiniowania stosowanych kryteriów, jak i ich prak-
tycznego stosowania.
46. Należy wprawdzie przyznać, że węższe zdefiniowanie pojęcia „usługi handlu de-
talicznego” ograniczyłoby ochronę przyznawaną właścicielowi znaku towarowego, 
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a w konsekwencji zmniejszyłoby liczbę przypadków, w których powstawałyby pyta-
nia dotyczące stosowania art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 dyrektywy.
47. Wzgląd taki nie jest jednak wystarczający dla uzasadnienia wykładni zawężającej.
48. Nic bowiem nie wskazuje, że ewentualne problemy wynikające z rejestracji zna-
ków towarowych w odniesieniu do usług handlu detalicznego nie mogą zostać roz-
wiązane w oparciu o dwa omawiane przepisy dyrektywy, w świetle ich wykładni 
dokonanej przez Trybunał. W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecz-
nictwem Trybunału prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd musi być ocenia-
ne całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących 
w danym przypadku (zob. wyroki z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C–251/95 SA-
BEL, Rec. s. I–6191, pkt 22, oraz z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C–39/97 Canon, 
Rec. s. I–5507, pkt 16). W ramach tej całościowej oceny możliwe jest uwzględnie-
nie, w razie takiej potrzeby, szczególnych cech pojęcia „usług handlu detalicznego” 
związanych z jego szerokim zakresem zastosowania, przy należytym uwzględnieniu 
zgodnych z prawem interesów wszystkich uczestników.
49. W tych okolicznościach w celu rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do 
usług świadczonych w ramach handlu detalicznego nie jest konieczne szczegółowe 
wskazanie usługi lub usług, dla których wnioskowana jest rejestracja. Do ich identy-
fikacji wystarczające jest użycie ogólnych sformułowań, takich jak „wyselekcjonowa-
nie różnych produktów […], tak by umożliwić konsumentom ich obejrzenie i dokona-
nie zakupu w dobrych warunkach”.
50. Należy natomiast wymagać od wnioskodawcy, by określił towary lub typy towa-
rów, których dotyczą te usługi, na przykład za pomocą oznaczeń takich jak zawarte 
we wniosku o rejestrację w postępowaniu przed sądem krajowym.
51. Takie szczegóły ułatwią zastosowanie art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 dyrektywy, nie 
ograniczając przy tym w znacznym stopniu ochrony przyznanej znakowi towarowe-
mu. Ułatwią one również stosowanie art. 12 ust. 1 dyrektywy, zgodnie z którym 
„[u]prawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwa-
nym okresie pięciu lat znak ten nie został wprowadzony do rzeczywistego używania 
w państwie członkowskim w powiązaniu z […] usługami, dla których jest zarejestro-
wany, i nie istnieją żadne uzasadnione powody jego nieużywania”.
52. W przedmiocie dwóch pierwszych pytań prejudycjalnych należy zatem odpo-
wiedzieć, że występujące w dyrektywie, w szczególności w jej art. 2, pojęcie „usług” 
obejmuje usługi świadczone w ramach handlu detalicznego towarami.
Dla celów rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do takich usług nie jest ko-
nieczne dokładne określenie danej usługi lub danych usług. Jest ono natomiast nie-
zbędne w odniesieniu do towarów lub rodzajów towarów, których dotyczą te usługi.

W przedmiocie pytania trzeciego
53. Sąd krajowy w trzecim pytaniu zmierza zasadniczo do ustalenia, czy w odnie-
sieniu do znaków usługowych, które chronią usługi świadczone w ramach detalicz-
nego handlu towarami, wykładni pojęcia „podobieństwo”, o którym mowa w art. 4 
ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy i które we wskazanych wypadkach rodzi 
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu tych przepisów, należy 
dokonywać w oparciu o szczególne i ograniczające kryteria.
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54. Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, że w postępo-
waniu przed sądem krajowym wniosek o rejestrację znaku towarowego Praktiker dla 
usług w zakresie handlu detalicznego został oddalony z tego względu, że wskazane 
we wniosku pojęcie „handel detaliczny” nie odnosiło się do usług mogących być 
przedmiotem rejestracji znaku towarowego.
55. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie zawiera żadnych in-
formacji wskazujących, że sąd krajowy mógłby stanąć przed koniecznością wypowie-
dzenia się w przedmiocie pojęcia „podobieństwo”, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, w związku z prawdopodobieństwem wprowa-
dzenia w błąd w rozumieniu tych przepisów.
56. Przepisy te, choć istotne dla celów odpowiedzi na dwa pierwsze pytania, nie 
mają znaczenia dla pytania trzeciego.
57. Trybunał nie jest właściwy udzielić odpowiedzi na pytania prejudycjalne, jeże-
li jest oczywiste, że wniosek o dokonanie wykładni prawa unijnego nie pozostaje 
w żadnym związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu w postępowa-
niu przed sądem krajowym, jeżeli problem ma charakter hipotetyczny lub jeżeli 
Trybunał nie dysponuje informacjami w zakresie stanu faktycznego lub prawnego, 
koniecznymi do przedstawienia użytecznej odpowiedzi na przedłożone mu pyta-
nia (zob. w szczególności wyrok z dnia 16 października 2003 r. w sprawie C–421/01 
Traunfellner, Rec. s. I–11941, pkt 37).
58. W tych okolicznościach w kontekście sporu przed sądem krajowym trzecie py-
tanie prejudycjalne należy uznać za hipotetyczne i wobec tego stwierdzić jego nie-
dopuszczalność.
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Chartered Institute of Patent Attorneys  
przeciwko Registrar of Trade Marks (IP Translator)

wskazanie 11 nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej jako niewystarczająco jasnych 
i precyzyjnych dla celów rejestracji znaków towarowych

wyrOK trybunału (wielka izba) z dnia 19 czerwca 2012 r.  
w sprawie C–307/10 Chartered Institute of Patent attorneys  

przeciwko registrar of trade marks

tezy

wykładni dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we z dnia 22 paź-
dziernika 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych należy dokonywać w ten sposób, że wy-
maga ona, by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ich ochronę 
wynikającą ze znaku towarowego, były wskazane przez zgłaszającego w sposób 
wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom władzy 
i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony 
przyznanej przez znak towarowy.
wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na 
przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji – o której 
mowa w art. 1 porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfi-
kacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w trakcie konfe-
rencji dyplomatycznej w nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., ostatnio zrewidowane-
go w dniu 13 maja 1977 r. w genewie i zmienionego w dniu 28 września 1979 r. 
– w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony 
wynikającej ze znaku towarowego, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest 
wystarczająco jasne i precyzyjne.
zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi 
określeniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania 
towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze 
znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmu-
je całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko 
niektóre z tych towarów lub usług. w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie 
niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do 
sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy doty-
czy to zgłoszenie.
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wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Chartered Institute of Patent 
Attorneys (zwanym dalej „ChIPA”) a Registrar of Trade Marks (organem właściwym 
do spraw rejestracji znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie, zwanym dalej 
„Registrar”) w przedmiocie udzielenia przez niego odmowy rejestracji oznaczenia 
słownego „IP TRANSLATOR” jako krajowego znaku towarowego.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
W dniu 16 października 2009 r. Chartered Institute of Patent Attorneys (zwanym 
dalej „ChIPA”), dokonał zgłoszenia oznaczenia „IP TRANSLATOR” jako krajowego zna-
ku towarowego. Dla wskazania usług objętych ww. zgłoszeniem ChIPA posłużył się 
ogólnymi określeniami nagłówka z klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie „na-
uczaniem; kształceniem; rozrywką; działalnością sportową i kulturaln[ą]”.
Decyzją z dnia 12 lutego 2010 r. Registrar odrzucił to zgłoszenie. W dniu 25 lutego 
2010 r. ChIPA wniósł do sądu krajowego odwołanie od tej decyzji. W postępowa-
niu sądowym The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 Trade 
Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (osoba mianowana 
przez Lorda Kanclerza zgodnie z art. 76 ustawy o znakach towarowych z 1994 r. 
w postępowaniu odwoławczym od decyzji organu właściwego do spraw rejestracji 
znaków towarowych) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału 
z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„Biorąc pod uwagę przepisy dyrektywy 2008/95 […]:
1) Czy niezbędne jest, by poszczególne towary lub usługi objęte zgłoszeniem znaku 

towarowego zostały wskazane w sposób wyraźny i dokładny [jasny i precyzyjny], 
a jeśli tak, to w jakim stopniu?

2) Czy można posługiwać się ogólnymi określeniami zaczerpniętymi z nagłówków 
klas […] [klasyfikacji nicejskiej] […] dla potrzeb wskazywania poszczególnych to-
warów lub usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego?

3) Czy wykładnia tego rodzaju ogólnych określeń zaczerpniętych z nagłówków klas 
wskazanej […] [klasyfikacji] […] powinna być oparta […] na zaleceniach komunika-
tu nr 4/03 […]?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
35. Zadając trzy pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy zmierza zasadni-
czo do ustalenia, czy wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że 
wymaga ona, by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ich ochronę wy-
nikającą ze znaku towarowego, były wskazywane z pewnym stopniem jasności i precy-
zyjności. W przypadku odpowiedzi twierdzącej sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy 
biorąc pod uwagę ww. wymogi jasności i precyzyjności, wykładni dyrektywy 2008/95 
należy dokonywać w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by zgłaszający kra-
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jowy znak towarowy wskazywał omawiane towary i usługi, posługując się ogólnymi 
określeniami nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, oraz by użycie wszystkich ogólnych 
określeń nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej było uznane za wyraz żądania 
odnoszącego się do wszystkich towarów lub usług należących do tej konkretnej klasy.
36. Tytułem wstępu należy przypomnieć, że celem ochrony przyznanej przez znak 
towarowy, jak na to wskazuje motyw 11 dyrektywy 2008/95, jest zwłaszcza zapew-
nienie mu funkcji wskazania pochodzenia, a mianowicie zagwarantowanie konsu-
mentowi lub końcowemu użytkownikowi tożsamości pochodzenia towaru lub usłu-
gi, oznaczonych tym znakiem, co umożliwia mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd 
– odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie 
(zob. podobnie wyroki: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C–39/97 Canon, Rec. 
s. I–5507, pkt 28; z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C–273/00 Sieckmann, Rec. 
s. I–11737, pkt 34, 35; a także z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C–529/07 Choco-
ladefabriken Lindt & Sprüngli, Zb.Orz. s. I–4893, pkt 45).
37. Wynika z tego, iż o rejestrację oznaczenia jako znaku towarowego powinno za-
wsze wnosić się w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Jeżeli zaś wska-
zane w zgłoszeniu do rejestracji przedstawienie graficzne oznaczenia służy zdefinio-
waniu dokładnego przedmiotu ochrony przyznanej przez znak towarowy (zob. ww. 
wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 48), to wówczas zakres tej ochrony wyznacza cha-
rakter oraz liczba towarów i usług, które można wskazać w tym zgłoszeniu.

W przedmiocie wymogów jasności i precyzyjności w odniesieniu do wskazania towa-
rów i usług
38. Tytułem wstępu należy stwierdzić, iż żaden przepis dyrektywy 2008/95 nie regu-
luje bezpośrednio kwestii wskazania objętych zgłoszeniem towarów i usług.
39. To stwierdzenie nie wystarcza jednak do tego, aby dojść do wniosku, że określe-
nie towarów i usług w celu rejestracji krajowego znaku towarowego jest kwestią, 
która nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 2008/95.
40. O ile bowiem z motywu 6 dyrektywy 2008/95 wynika z pewnością, że państwa 
członkowskie posiadają pełną swobodę ustalania przepisów proceduralnych do-
tyczących w szczególności rejestracji znaków towarowych (zob. podobnie wyroki: 
z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C–418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, 
Zb.Orz. s. I–5873, pkt 30; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C–246/05 Häupl, 
Zb.Orz. s. I–4673, pkt 26), o tyle nie zmienia to faktu, iż Trybunał orzekł już wcze-
śniej, że określenie charakteru i zakresu towarów i usług, które mogą być chronio-
ne zarejestrowanym znakiem towarowym, nie wynika z przepisów dotyczących 
procedury rejestracji, lecz z materialnych przesłanek uzyskania prawa przyznane-
go przez znak towarowy (ww. wyrok w sprawie Praktiker Bau- und Heimwerker-
märkte, pkt 31).
41. W tym względzie motyw 8 dyrektywy 2008/95 podkreśla, że osiągnięcie celów 
zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich zakłada, by uzy-
skanie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego było co do zasady poddane, 
we wszystkich państwach członkowskich, takim samym warunkom (zob. podobnie 
ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 36; wyroki: z dnia 12 lutego 2004 r. w spra-
wie C–363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I–1619, pkt 122; z dnia 22 września 
2011 r. w sprawie C–482/09 r. Budĕjovický Budvar, Zb.Orz. s. I–8701, pkt 31).
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42. W odniesieniu do wymogu jasności i precyzyjności dla wskazania towarów 
i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nale-
ży stwierdzić, że stosowanie niektórych przepisów dyrektywy 2008/95 zależy w du-
żym stopniu od kwestii, czy towary i usługi objęte zarejestrowanym znakiem towa-
rowym zostały wskazane w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny.
43. W szczególności kwestia, czy znak towarowy jest objęty zakresem podstaw od-
mowy rejestracji czy stwierdzenia nieważności rejestracji znaków zarejestrowa-
nych, o których mowa w art. 3 dyrektywy 2008/95, musi być oceniana in concreto 
w odniesieniu do towarów i usług, o rejestracje których wniesiono (zob. ww. wyrok 
w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 33; wyrok z dnia 15 lutego 2007 r. w spra-
wie C–239/05 BVBA Management, Training en Consultancy, Zb.Orz. s. I–1455, pkt 31).
44. Podobnie dodatkowe podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestra-
cji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi, przewidziane w art. 4 ust. 1 omawia-
nej dyrektywy, zakładają identyczność lub podobieństwo towarów lub usług ozna-
czonych dwoma kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.
45. Ponadto Trybunał orzekł już wcześniej, że o ile nie jest konieczne szczegółowe 
wskazanie usługi lub usług, dla których wnioskowana jest rejestracja, ponieważ do 
ich wskazania wystarczające jest użycie ogólnych sformułowań, o tyle należy wy-
magać od wnioskodawcy, by określił towary lub typy towarów, których dotyczą te 
usługi, na przykład za pomocą bardziej szczegółowych wskazówek. Tego typu szcze-
góły ułatwią bowiem zastosowanie wskazanych w poprzednich punktach artyku-
łów dyrektywy 2008/95, nie ograniczając przy tym w znacznym stopniu ochrony 
przyznanej znakowi towarowemu (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Praktiker 
Bau- und Heimwerkermärkte, pkt 49–51).
46. W tym kontekście należy przypomnieć, że zarejestrowanie znaku towarowego 
w rejestrze publicznym ma zapewnić dostęp do znaku właściwym organom władzy, 
jak i odbiorcom, a w szczególności podmiotom gospodarczym (ww. wyrok w sprawie 
Sieckmann, pkt 49; wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C–49/02 Heidelberger 
Bauchemie, Zb.Orz. s. I–6129, pkt 28).
47. Z jednej strony właściwe organy władzy muszą znać w sposób wystarczająco 
jasny i precyzyjny towary i usługi objęte znakiem towarowym, aby móc wykony-
wać swoje obowiązki związane z uprzednim badaniem zgłoszeń do rejestracji, jak 
również z publikacją i prowadzeniem stosownego i dokładnego rejestru znaków to-
warowych (zob. analogicznie ww. wyroki: w sprawie Sieckmann, pkt 50; w sprawie 
Heidelberger Bauchemie, pkt 29).
48. Z drugiej zaś strony również podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość 
jasnego i precyzyjnego sprawdzenia wpisów dokonanych w rejestrze, a także wnio-
sków złożonych przez aktualnych lub potencjalnych konkurentów, zyskując w ten 
sposób dostęp do odpowiednich informacji na temat praw osób trzecich (ww. wyro-
ki: w sprawie Sieckmann, pkt 51; w sprawie Heidelberger Bauchemie, pkt 30).
49. W konsekwencji dyrektywa 2008/95 wymaga, by towary lub usługi, w odniesie-
niu do których wnosi się o ochronę wynikającą ze znaku towarowego, były wskaza-
ne przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić 
właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, 
określenie zakresu wnioskowanej ochrony.
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W przedmiocie stosowania ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej
50. Należy zaznaczyć, że dyrektywa 2008/95 nie zawiera żadnego odwołania do kla-
syfikacji nicejskiej i tym samym nie zobowiązuje państw członkowskich ani też nie 
zakazuje im jej stosowania dla potrzeb rejestracji krajowych znaków towarowych.
51. Obowiązek stosowania tego narzędzia wynika jednak z art. 2 ust. 3 porozumienia 
nicejskiego, który stanowi, że kompetentne urzędy krajów Związku Szczególnego, co 
oznacza prawie wszystkie państwa członkowskie, będą zamieszczać w urzędowych 
dokumentach i publikacjach dotyczących rejestracji znaków numery klas klasyfikacji 
nicejskiej, do których należą towary lub usługi, dla jakich znak jest zarejestrowany.
52. Mając na względzie, że porozumienie nicejskie zostało przyjęte na podstawie 
art. 19 konwencji paryskiej i że celem dyrektywy 2008/95, zgodnie z brzmieniem jej 
motywu 13, nie jest wpływanie na zobowiązania państw członkowskich wynikające 
z tej konwencji, należy stwierdzić, że dyrektywa ta nie stoi na przeszkodzie temu, by 
właściwe krajowe organy władzy wymagały lub wyrażały zgodę na to, by zgłaszają-
cy krajowy znak towarowy wskazywał towary lub usługi, w odniesieniu do których 
domaga się on ochrony przyznanej przez znak towarowy, posługując się klasyfikacją 
nicejską.
53. Niemniej jednak, aby zapewnić skuteczność (effet utile) dyrektywy 2008/95 oraz 
prawidłowe funkcjonowanie systemu rejestracji znaków towarowych, tego typu 
wskazanie musi spełniać wymogi jasności i precyzyjności wskazane w tej dyrekty-
wie, jak zostało to stwierdzone w pkt 49 niniejszego wyroku.
54. W tym względzie należy zauważyć, że niektóre ogólne określenia nagłówków 
klas klasyfikacji nicejskiej są, same w sobie, wystarczająco jasne i precyzyjne, by 
umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym ustalenie zakre-
su ochrony przyznanej przez znak towarowy, podczas gdy inne nie spełniają tego 
wymogu, gdyż są zbyt ogólne i odnoszą się do towarów i usług na tyle różnorodnych, 
iż nie są zgodne z funkcją znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia.
55. Do właściwych organów władzy należy zatem ocena każdego indywidualnego 
przypadku, w zależności od towarów i usług, w odniesieniu do których zgłaszający 
wnioskuje o ochronę przyznaną przez znak towarowy, w celu ustalenia, czy te okre-
ślenia odpowiadają postawionym im wymogom jasności i precyzyjności.
56. W konsekwencji dyrektywa 2008/95 nie stoi na przeszkodzie używaniu ogólnych 
określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów i usług, 
w odniesieniu do których żąda się ochrony znakiem towarowym, pod warunkiem 
że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne, aby umożliwić wła-
ściwym krajowym organom władzy i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu 
wnioskowanej ochrony.

W przedmiocie zakresu ochrony wynikającej z używania wszystkich ogólnych okre-
śleń nagłówka konkretnej klasy
57. Należy przypomnieć, że Trybunał już wcześniej stwierdził, że dopuszczalne jest 
zgłoszenie rejestracji znaku towarowego w odniesieniu albo do wszystkich towarów 
lub usług ujętych w danej klasie klasyfikacji nicejskiej, albo w odniesieniu wyłącznie 
do niektórych z tych towarów lub usług (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Konin-
klijke KPN Nederland, pkt 112).
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58. Z postanowienia odsyłającego, a także z uwag przedstawionych Trybunałowi wy-
nika, że istnieją obecnie dwa podejścia w odniesieniu do stosowania ogólnych okre-
śleń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie podejście odpowiadające 
temu wynikającemu z komunikatu nr 4/03, według którego stosowanie wszystkich 
ogólnych określeń nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej jest uznane za 
wyraz żądania odnoszącego się do wszystkich towarów i usług ujętych w konkretnej 
klasie oraz drugie dosłowne podejście zmierzające do przyznania pojęciom użytym 
w tych określeniach ich naturalnego i zwyczajowego znaczenia.
59. W tym względzie większość stron obecnych na rozprawie podnosiła, odpowiada-
jąc na pytanie Trybunału, że równoległe istnienie tych dwóch podejść może oddzia-
ływać na prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony znaków towarowych w Unii 
Europejskiej. Podkreślano w szczególności, że te dwa podejścia mogą doprowadzić 
do rozbieżności w zakresie ochrony wynikającej z krajowego znaku towarowego, 
jeśli jest on zarejestrowany w kilku państwach członkowskich, a także w zakresie 
ochrony tego samego znaku towarowego, jeśli jest on zarejestrowany również jako 
wspólnotowy znak towarowy. Taka rozbieżność mogłaby między innymi wpłynąć na 
wynik powództwa o naruszenie prawa do znaku, które mogłoby być bardziej sku-
teczne w państwach członkowskich opierających się na podejściu wskazanym w ko-
munikacie nr 4/03.
60. Ponadto sytuacja, w której zakres ochrony przyznanej przez znak towarowy za-
leży od podejścia interpretacyjnego przyjętego przez właściwy organ władzy, nie 
zaś od rzeczywistego zamiaru zgłaszającego, zagraża podważeniem pewności prawa 
zarówno w odniesieniu do zgłaszającego, jak i do innych podmiotów gospodarczych.
61. Dlatego też, aby spełnić przywołane wcześniej wymogi jasności i precyzyjności 
– zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi okre-
śleniami nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, 
w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – 
musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub 
usług ujętych w wykazie alfabetycznym konkretnej klasy, czy tylko niektóre z tych 
towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z oma-
wianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, któ-
rych towarów lub usług należących do tej klasy dotyczy to zgłoszenie.
62. Zgłoszenie do rejestracji, które nie pozwala ustalić, czy poprzez stosowanie na-
główka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej zgłaszający ma na myśli całość czy je-
dynie część towarów należących do tej klasy, nie może być uznane za wystarczająco 
jasne i precyzyjne.
63. Zatem w postępowaniu przed sądem krajowym do sądu krajowego należy usta-
lenie, czy ChIPA, w momencie kiedy posłużył się wszystkimi ogólnymi określeniami 
nagłówka z klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, sprecyzował w swoim zgłoszeniu, że do-
tyczy ono całości usług należących do tej klasy, a w szczególności, że jego zgłoszenie 
obejmowało usługi tłumaczeniowe.
64. Na postawione pytania należy zatem odpowiedzieć, że:

 – wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że wymaga ona, 
by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ich ochronę wynikającą 
ze znaku towarowego, były wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarcza-
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jąco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom 
gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej 
przez znak towarowy;

 – wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na 
przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej 
w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony 
wynikającej ze znaku towarowego, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest 
wystarczająco jasne i precyzyjne;

 – zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi 
określeniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania 
towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze 
znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obej-
muje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy 
tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy 
jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiąza-
ny do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy 
dotyczy to zgłoszenie.
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3. C–420/13 (10.07.2014) 
Netto Marken-Discount AG & Co. KG  
przeciwko Deutsches Patent und Markenamt

usługi polegające na dokonywaniu selekcji usług

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lipca 2014 r.  
w sprawie C–420/13 netto marken-Discount ag & Co. Kg  

przeciwko Deutsches Patent- und markenamt

tezy

1) świadczenia podmiotu gospodarczego polegające na dokonywaniu selekcji 
usług, tak aby konsument mógł w wygodny dla siebie sposób dokonać ich po-
równania i zakupu, mogą być objęte pojęciem usług, o których mowa w art. 2 
dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we z dnia 22 paździer-
nika 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych.

2) Dyrektywę 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona, by 
zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji dla usługi polegającej na dokony-
waniu selekcji usług było sformułowane w sposób wystarczająco jasny i precy-
zyjny, aby umożliwić właściwym organom i innym uczestnikom obrotu ustale-
nie, jakie usługi zgłaszający ma zamiar poddać selekcji.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 2 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 
2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Netto Marken-Discount 
AG & Co. KG (zwaną dalej „spółką Netto Marken-Discount”) a Deutsches Patent- und 
Markenamt (niemieckim urzędem patentowym, zwanym dalej „DPMA”) dotyczące-
go odrzucenia przez DPMA zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
W dniu 10 września 2011 r. spółka Netto Marken-Discount dokonała w DPMA zgło-
szenia przedstawionego poniżej oznaczenia słowno-graficznego celem zarejestro-
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wania go jako znaku towarowego dla towarów i usług należących do klas 18, 25, 35 
i 36 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:

w odniesieniu do klasy 35 w zgłoszeniu do rejestracji wskazano:
„Klasa 35: usługi handlu detalicznego i hurtowego, w szczególności dokonywanie 
selekcji, z myślą o osobach trzecich, różnych usług, tak by ułatwić konsumentom 
dokonanie zakupu, świadczone także w szczególności przez sklepy detaliczne, 
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy w odniesieniu 
do następujących usług: z klasy 35: reklama; zarządzanie w działalności gospo-
darczej; administrowanie działalności gospodarczej; prace biurowe, z klasy 36: 
emisja bonów zakupowych i podarunkowych; z klasy 39: organizowanie podróży, 
z klasy 41: rozrywka, z klasy 45: prywatne i społeczne usługi świadczone w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób”.

Decyzją z dnia 10 września 2012 r. DPMA odrzucił powyższe zgłoszenie do rejestra-
cji w zakresie, w jakim odnosiło się ono do usług z klasy 35, ponieważ wskazanych 
w tym zgłoszeniu usług ze wspomnianej klasy nie można było zdaniem tego urzędu 
wyraźnie odróżnić od innych usług ani pod względem ich charakteru, ani z uwagi 
na ich zakres. Spółka Nett o Marken-Discount wniosła do sądu odsyłającego skargę 
o stwierdzenie nieważności rzeczonej decyzji.
Bundespatentgericht (sąd federalny do spraw patentów) postanowił zawiesić po-
stępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 
1) „Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że usługa 

w rozumieniu tego przepisu oznacza również handel detaliczny usługami?
2) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:

Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że usługi ofe-
rowane przez sprzedawcę detalicznego muszą być określone pod względem treści 
[ich charakteru] dokładnie tak samo jak towary, które sprzedaje sprzedawca de-
taliczny?
a) Czy dla określenia usług wystarczy wskazanie:

i) jedynie ogólnie dziedziny usług lub ogólnych określeń, 
ii) jedynie klas(y) lub
iii) dokładnie każdej poszczególnej usługi?

b) Czy te dane są wówczas uwzględniane przy ustalaniu dnia zgłoszenia, czy też 
w razie wskazania ogólnych określeń lub klas możliwa jest wymiana lub uzu-
pełnienie?
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3) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:
Czy art. 2 dyrektywy [2008/85] należy interpretować w ten sposób, że zakres 
ochrony przyznanej przez znak usługowy dotyczący usług handlu detalicznego 
obejmuje również usługi świadczone przez samego sprzedawcę detalicznego?”. 

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
29. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy wy-
konywane przez sprzedawcę detalicznego świadczenia polegające na dokonywaniu 
selekcji usług w celu umożliwienia konsumentowi dokonania w wygodny dla nie-
go sposób ich porównania i zakupu mogą zostać objęte pojęciem usług, o których 
mowa w art. 2 dyrektywy 2008/85.
30. Spółka Netto Marken-Discount, rządy francuski i Zjednoczonego Królestwa, 
a także Komisja Europejska proponują, by na pytanie to udzielić odpowiedzi twier-
dzącej, natomiast rząd polski uważa, że nie ma potrzeby kwalifikowania handlu de-
talicznego usługami jako usługi.
31. Na wstępie należy przypomnieć, że aby przedmiot zgłoszenia do rejestracji mógł 
stanowić znak towarowy, musi on na mocy art. 2 dyrektywy 2008/95 spełniać trzy 
przesłanki. Po pierwsze, przedmiot ten musi stanowić oznaczenie. Po drugie, ozna-
czenie to powinno dać się wyrazić w formie graficznej. Po trzecie, oznaczenie to 
powinno umożliwiać odróżnianie „towarów” lub „usług” jednego przedsiębiorcy od 
towarów lub usług innych przedsiębiorców (zob., w odniesieniu do art. 2 dyrektywy 
89/104, wyroki: Libertel, C–104/01, EU:C:2003:244, pkt 23; Heidelberger Bauche-
mie, C–49/02, EU:C:2004:384, pkt 22; Dyson, C–321/03, EU:C:2007:51, pkt 28).
32. W tym względzie, co się tyczy pojęcia usług, należy zauważyć, że nie zostało 
ono zdefiniowane przez prawodawcę Unii, a zatem w celu uniknięcia zmienności 
przesłanek rejestracji znaków towarowych w zależności od danego ustawodawstwa 
krajowego należy nadać temu pojęciu jednolitą wykładnię (zob. podobnie wyrok 
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C–418/02, EU:C:2005:425, pkt 28–33).
33. Do celów takiej wykładni Trybunał miał już okazję orzec w sprawie dotyczącej 
zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji dokonanego przez sprzedawcę detalicz-
nego, że świadczenia wykonywane przez sprzedawcę detalicznego w ramach handlu 
detalicznego towarami mogą stanowić usługi. Handel detaliczny towarami obejmuje 
bowiem, poza samą sprzedażą tych towarów, inne działania sprzedawcy detalicz-
nego, takie jak selekcjonowanie asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży 
i proponowanie różnych świadczeń mających na celu skłonienie konsumenta do do-
konania zakupu tych towarów u danego sprzedawcy, a nie u jego konkurenta (zob. po-
dobnie wyrok Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425, pkt 34, 39, 52).
34. Bez potrzeby rozpatrywania, czy usługi, podobnie jak towary, mogą być przed-
miotem „handlu detalicznego” w ścisłym znaczeniu, należy stwierdzić – co też za-
uważyły rządy, które przedłożyły Trybunałowi uwagi, oraz Komisja – że istnieją sy-
tuacje, w których podmiot gospodarczy dokonuje selekcji i przedstawia asortyment 
usług oferowanych przez osoby trzecie, tak aby konsument mógł dokonać między 
nimi wyboru za pośrednictwem jednego tylko pośrednika.
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35. Świadczenia takiego podmiotu gospodarczego mogą polegać w szczególności na 
działaniach mających na celu umożliwienie konsumentowi dokonania w wygodny 
dla niego sposób porównania i zakupu rzeczonych usług, a także na działaniach re-
klamowych.
36. Tego rodzaju świadczenia dokonywania selekcji i prowadzenia reklamy mogą 
w danym przypadku należeć do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej, której nagłówek i do 
której uwaga wyjaśniająca zostały przytoczone w pkt 9 i 10 niniejszego wyroku. 
Powyższa możliwość znajduje potwierdzenie w alfabetycznym wykazie klasyfikacji 
nicejskiej, w którym wśród usług należących do rzeczonej klasy widnieje „sprzedaż 
(promocja -) dla osób trzecich”.
37. Wspomniane świadczenia mieszczą się w tym przypadku w zakresie pojęcia 
usług w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95. Jak stanowi bowiem motyw 13 tego 
aktu, postanowienia tej dyrektywy muszą być w pełni zgodne z postanowieniami 
konwencji paryskiej i nie mogą mieć wpływu na zobowiązania państw członkow-
skich wynikające z tej konwencji. Mając na względzie, że porozumienie nicejskie zo-
stało przyjęte na podstawie wspomnianej konwencji, wspomniany art. 2 dyrektywy 
2008/85 nie może być interpretowany w sposób wykluczający z pojęcia usług, o któ-
rych mowa w tym artykule, świadczenia należące do jednej z klas usług zawartych 
w klasyfikacji nicejskiej (zob. analogicznie wyrok Chartered Institute of Patent Attor-
neys, C–307/10, EU:C:2012:361, pkt 52).
38. W niniejszej sprawie z fragmentu zgłoszenia przytoczonego w pkt 24 niniejszego 
wyroku wynika, że o rejestrację odtworzonego w pkt 23 niniejszego wyroku ozna-
czenia słowno-graficznego w charakterze znaku towarowego wystąpiono „w szcze-
gólności” dla świadczeń polegających na dokonywaniu selekcji usług oferowanych 
przez osoby trzecie. Jakkolwiek prawdą jest, że spółka Netto Marken-Discount spre-
cyzowała na rozprawie przed Trybunałem, iż wszystkie selekcjonowane przez nią 
usługi są oferowane przez osoby trzecie, to wyrażenie „w szczególności” może po-
zwalać właściwemu organowi na uznanie, że spółka ta nie wyklucza dokonywania 
selekcji usług obejmujących, poza tymi oferowanymi przez innych uczestników ob-
rotu, usługi świadczone przez nią samą.
39. Jednak zakładając nawet, że asortyment usług proponowany przez spółkę Net-
to Marken-Discount mógłby obejmować usługi świadczone przez nią samą, oko-
liczność ta absolutnie nie podważa faktu, że świadczenie, opisane przez tę spółkę 
w jej zgłoszeniu do rejestracji za pomocą wyrażenia „dokonywanie selekcji, z myślą 
o osobach trzecich, różnych usług, tak by ułatwić konsumentom dokonanie zakupu”, 
może zostać zakwalifikowane, ze względów przedstawionych w pkt 34–37 niniejsze-
go wyroku, jako usługa. Dokonane przez skarżącą w postępowaniu głównym zgło-
szenie do rejestracji w odniesieniu do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej nie może zostać 
odrzucone z tego tylko powodu, że asortyment usług, które skarżąca podejmuje się 
świadczyć na rzecz konsumentów, mógłby obejmować również usługi oferowane 
przez nią samą, ponieważ w przeciwnym wypadku zostałaby ona pozbawiona moż-
liwości uzyskania rejestracji wspomnianego oznaczenia jako znaku towarowego dla 
usługi polegającej na dokonywaniu selekcji.
40. Zważywszy na ogół powyższych rozważań, na pytanie pierwsze należy odpo-
wiedzieć, że świadczenia podmiotu gospodarczego polegające na dokonywaniu 
selekcji usług, tak aby konsument mógł w wygodny dla siebie sposób dokonać ich 
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porównania i zakupu, mogą być objęte pojęciem usług, o których mowa w art. 2 
dyrektywy 2008/95. 

W przedmiocie pytania drugiego
41. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy dyrekty-
wę 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona, by zgłoszenie zna-
ku towarowego do rejestracji dla usługi polegającej na dokonywaniu selekcji usług 
konkretnie i precyzyjnie określało świadczenia składające się na tę usługę, jak rów-
nież usługi poddane rzeczonej selekcji.
42. Należy na wstępie przypomnieć, że wpisanie znaku towarowego do rejestru pu-
blicznego ma zapewnić dostęp do znaku zarówno właściwym organom, jak i odbior-
com, a w szczególności podmiotom gospodarczym (wyroki: Heidelberger Bauche-
mie, EU:C:2004:384, pkt 28; Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, 
pkt 46).
43. Z jednej strony właściwe organy muszą znać w sposób wystarczająco jasny i pre-
cyzyjny towary lub usługi, do których odnosi się znak towarowy, aby móc wykonywać 
swoje obowiązki związane z uprzednim badaniem zgłoszeń do rejestracji, jak rów-
nież z publikacją i prowadzeniem stosownego i dokładnego rejestru znaków towaro-
wych. Z drugiej zaś strony również uczestnicy obrotu gospodarczego powinni mieć 
możliwość jasnego i precyzyjnego sprawdzenia wpisów dokonanych w rejestrze, 
a także zgłoszeń do rejestracji dokonanych przez ich aktualnych lub potencjalnych 
konkurentów, zyskując w ten sposób dostęp do odpowiednich informacji na temat 
praw osób trzecich (wyrok Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, 
pkt 47, 48).
44. W konsekwencji dyrektywa 2008/95 wymaga, by towary lub usługi, w odniesie-
niu do których został zgłoszony znak towarowy, były określone przez zgłaszającego 
w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom i pod-
miotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony, o którą 
wniesiono (wyrok Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, pkt 49).
45. Do spełnienia tego wymogu nie jest konieczne, by zgłaszający znak towarowy do 
rejestracji dla usługi polegającej na dokonywaniu selekcji określił konkretnie każde 
z działań składających się na tę usługę (zob. podobnie wyroki: Praktiker Bau- und 
Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425, pkt 49; Chartered Institute of Patent Attorneys, 
EU:C:2012:361, pkt 45). Opis tego rodzaju jak widniejący w zgłoszeniu do rejestracji 
złożonym przez spółkę Netto Marken-Discount, zgodnie z którym usługi, których 
zgłoszenie to dotyczy, obejmują w szczególności: „dokonywanie selekcji, z myślą 
o osobach trzecich, różnych usług, tak by ułatwić konsumentom dokonanie zakupu, 
świadczone także w szczególności przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą 
katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład 
przez strony internetowe lub telesklepy”, pozwala właściwym organom i podmio-
tom gospodarczym zrozumieć, że zgłoszenie zostało dokonane dla usługi, która pole-
ga na dokonywaniu selekcji i przedstawieniu asortymentu usług, tak aby konsument 
mógł dokonać między nimi wyboru za pośrednictwem jednego tylko pośrednika.
46. Natomiast konieczne jest, by zgłaszający znak towarowy do rejestracji dla 
usługi polegającej na dokonywaniu selekcji usług wystarczająco jasno i precyzyj-
nie określił te ostatnie usługi (zob. analogicznie wyroki: Praktiker Bau- und Heim-
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werkermärkte, EU:C:2005:425, pkt 50; Chartered Institute of Patent Attorneys, 
EU:C:2012:361, pkt 45).
47. W istocie w braku wystarczająco jasnego i precyzyjnego określenia usług, które 
zgłaszający zamierza poddać selekcji i przedstawić konsumentom, trudne, a wręcz 
niemożliwe może okazać się w szczególności przeprowadzenie kompletnego bada-
nia zgłoszenia przez właściwe organy. Jeżeli organy te nie będą mogły wywieść ze 
zgłoszenia, do jakich usług odnosi się zgłaszający, to nie będą one też mogły należy-
cie zbadać, czy oznaczenie stanowiące przedmiot zgłoszenia do rejestracji w charak-
terze znaku towarowego jest opisowe dla jednej lub kilku z usług, które zgłaszający 
zamierza poddać selekcji i przedstawić konsumentom.
48. W niniejszym wypadku spółka Netto Marken-Discount w celu określenia usług, 
które zamierza poddać selekcji, powołała się na klasy 35, 36, 39, 41 i 45 klasyfikacji 
nicejskiej. Otóż w odniesieniu do większości tych klas spółka ta poprzestała na przy-
wołaniu ogólnych określeń zawartych w nagłówkach tych klas.
49. W tym względzie należy przypomnieć, że niektóre ogólne określenia zawarte 
w nagłówkach klas klasyfikacji nicejskiej obejmują na tyle różnorodne towary lub 
usługi, że nie są one w stanie spełnić wymogu jasności i precyzji. Wynika z tego, 
że dyrektywa 2008/95 zezwala na użycie, bez dodatkowego opisu, ogólnych okre-
śleń zawartych we wspomnianych nagłówkach jedynie wówczas, gdy są one, same 
w sobie, wystarczająco jasne i precyzyjne, aby umożliwić właściwym organom i pod-
miotom gospodarczym ustalenie zakresu ochrony, o którą wniesiono (zob. wyrok 
Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, pkt 54, 56).
50. Zadaniem właściwych organów jest dokonanie oceny, czy określenia takie jak 
„rozrywka” i „prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób”, użyte w zgłoszeniu do rejestracji złożonym przez spółkę Net-
to Marken-Discount, spełniają wymogi jasności i precyzji (zob. analogicznie wyrok 
Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, pkt 55).
51. Należy ponadto przypomnieć, że w przypadku gdy zgłaszający znak towarowy 
do rejestracji przywołuje w odniesieniu do danej klasy wszystkie ogólne określenia, 
a co za tym idzie, nagłówek tej klasy w całości, musi on bezwzględnie sprecyzować, 
czy ma na myśli wszystkie towary lub usługi wymienione w alfabetycznym wykazie 
tej klasy, czy też jedynie niektóre z nich. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy wy-
łącznie niektórych ze wspomnianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowią-
zany wskazać, które z towarów lub usług należących do danej klasy są objęte tym 
zgłoszeniem (wyrok Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, pkt 61).
52. W niniejszym przypadku spółka Netto Marken-Discount wskazała w swym 
zgłoszeniu do rejestracji, że usługa polegająca na dokonywaniu selekcji, w odnie-
sieniu do której spółka ta wnosi o przyznanie ochrony z tytułu rejestracji zna-
ku towarowego, obejmuje między innymi dokonywanie selekcji usług „reklamy; 
zarządzania w działalności gospodarczej; administrowania działalności gospodar-
czej; prac biurowych”. Z zastrzeżeniem dokonania weryfikacji przez sąd odsyłają-
cy można stwierdzić, że wspomniane zgłoszenie nie precyzuje, czy przywołując 
w całości nagłówek klasy 35 klasyfikacji nicejskiej, skarżąca w postępowaniu głów-
nym wniosła o przyznanie ochrony wynikającej z rejestracji tego znaku dla doko-
nywania selekcji wszystkich usług zawartych w alfabetycznym wykazie tej klasy, 
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czy też wyłącznie dla dokonywania selekcji niektórych z tych usług. Tymczasem ze 
względu na istnienie w Unii różnic w podejściu do sposobu, w jaki należy rozumieć 
możliwość posłużenia się nagłówkami klas klasyfikacji nicejskiej, zgłoszenie, które 
nie pozwala ustalić, czy poprzez zastosowanie nagłówka klasy zgłaszający ma na 
myśli wszystkie towary należące do tej klasy, czy jedynie ich część, nie może być 
uznane za wystarczająco jasne i precyzyjne (wyrok Chartered Institute of Patent 
Attorneys, EU:C:2012:361, pkt 58, 59, 62).
53. Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie drugie winna brzmieć: dyrekty-
wę 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona, by zgłoszenie zna-
ku towarowego do rejestracji dla usługi polegającej na dokonywaniu selekcji usług 
było sformułowane w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić wła-
ściwym organom i innym uczestnikom obrotu ustalenie, jakie usługi zgłaszający ma 
zamiar poddać selekcji.

W przedmiocie pytania trzeciego
54. Trzecie z pytań przedstawionych przez sąd odsyłający, które dotyczy tego, jaki 
zakres ma ochrona przyznana z tytułu rejestracji znaku towarowego dla usługi 
polegającej na dokonywaniu selekcji usług, w oczywisty sposób – jak zauważają 
spółka Netto Marken-Discount i Komisja – nie ma związku ze sporem w postępo-
waniu głównym, ponieważ ten ostatni dotyczy wyłącznie odmownej decyzji DPMA 
w sprawie rejestracji odtworzonego w pkt 23 niniejszego wyroku oznaczenia słow-
nograficznego w charakterze znaku towarowego dla usługi polegającej na dokony-
waniu selekcji usług.
55. W konsekwencji, na podstawie utrwalonego orzecznictwa Trybunału, zgod-
nie z którym należy odmówić wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o któ-
re wystąpił sąd krajowy, w wypadku gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, 
o którą się zwrócono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przed-
miotem sporu w postępowaniu głównym (zob. w szczególności wyroki: Cipolla 
i in., C–94/04 i C–202/04, EU:C:2006:758, pkt 25; a także Jakubowska, C–225/09, 
EU:C:2010:729, pkt 28), należy stwierdzić niedopuszczalność pytania trzeciego.
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1. C–529/07 (11.06.2009) 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG  
przeciwko Franz Hauswirth GmbH

Okoliczności uwzględniane przy ocenie istnienia złej wiary

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 czerwca 2009 r.  
w sprawie C–529/07 Chocoladefabriken lindt & Sprüngli ag  

przeciwko Franz Hauswirth gmbH

teza

w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia rady (we) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólno-
towego znaku towarowego sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie 
istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania 
zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towaro-
wego, a w szczególności:

 – okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia 
używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identyczne-
go lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do 
oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

 – zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznacze-
nia przez osobę trzecią; a także

 – stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i ozna-
czenie zgłoszone do rejestracji.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 51 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Chocoladefabriken Lindt 
& Sprüngli AG (zwanej dalej „Lindt & Sprüngli”) z siedzibą w Szwajcarii a Franz 
Hauswirth GmbH (zwanej dalej „Franz Hauswirth”) z siedzibą w Austrii.
W ramach postępowania w sprawie naruszenia Lindt & Sprüngli zażądała co do isto-
ty zaniechania wytwarzania lub sprzedaży przez Franz Hauswirth na terytorium Unii 
Europejskiej czekoladowych zajęcy do złudzenia podobnych do zajęcy chronionych 
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trójwymiarowym wspólnotowym znakiem towarowym, którego jest właścicielem 
(zwany dalej „rozpatrywanym trójwymiarowym znakiem towarowym”).
Zgłosiwszy roszczenie wzajemne o unieważnienie tego znaku towarowego, Franz 
Hauswirth uważa co do istoty, że zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 
znak ten nie może być chroniony jako znak towarowy, gdyż Lindt & Sprüngli działała 
w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia wspomnianego znaku towarowego.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Czekoladowe zające, powszechnie zwane „Osterhasen”, są sprzedawane co najmniej 
od 1930 r. w różnych kształtach i kolorach zarówno w Austrii, jak i w Niemczech.
Indywidualne kształty czekoladowych zajęcy były bardzo zróżnicowane, dopóki były 
one produkowane i opakowywane ręcznie, natomiast wraz z wprowadzeniem zme-
chanizowanego systemu opakowywania przemysłowo produkowane zające zaczęły 
się coraz bardziej do siebie upodabniać.
Od początku lat 50. Lindt & Sprüngli produkuje czekoladowe zające o kształcie bar-
dzo podobnym do zająca chronionego rozpatrywanym trójwymiarowym znakiem 
towarowym. Od 1994 r. są one sprzedawane w Austrii.
W trakcie 2000 r. Lindt & Sprüngli została właścicielem rozpatrywanego trójwymia-
rowego znaku towarowego przedstawiającego czekoladowego zająca koloru złotego 
w pozycji siedzącej z czerwoną wstążeczką i dzwonkiem oraz napisem w kolorze brą-
zowym „Lindt GOLDHASE”, przedstawionego poniżej:

Powyższy znak towarowy jest zarejestrowany dla czekolady i wyrobów czekolado-
wych należących do klasy 30 porozumienia nicejskiego. 
Franz Hauswirth wprowadza na rynek zające czekoladowe od 1962 r. Zając będący 
przedmiotem postępowania przed sądem krajowym wygląda następująco:
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Według sądu krajowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 
w przypadku czekoladowego zająca produkowanego i sprzedawanego przez Franz 
Hauswirth oraz zająca produkowanego i wprowadzanego do sprzedaży przez Lindt 
& Sprüngli pod rozpatrywanym trójwymiarowym znakiem towarowym.
Wspomniane prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynika według sądu kra-
jowego zwłaszcza z okoliczności, że zając produkowany i sprzedawany przez Franz 
Hauswirth ma podobny kształt i kolor jak zając chroniony wspomnianym trójwymia-
rowym znakiem towarowym, a także z okoliczności, że spółka ta umieszcza etykietę 
na spodzie produktu.
Ponadto zdaniem sądu krajowego inni producenci prowadzący działalność we 
Wspólnocie Europejskiej wytwarzają czekoladowe zające podobne do zająca ob-
jętego rozpatrywanym trójwymiarowym znakiem towarowym. Co więcej, znaczna 
liczba producentów umieszcza wyraźnie oznaczenie swojego przedsiębiorstwa na 
tych zającach w sposób widoczny dla nabywcy.
Przed zarejestrowaniem rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego 
Lindt & Sprüngli na podstawie przepisów krajowego prawa konkurencji lub krajowe-
go prawa własności intelektualnej wszczęła postępowanie jedynie przeciwko pro-
ducentom towarów identycznych z tym, który został następnie objęty rejestracją 
wspomnianego znaku towarowego.
Po zarejestrowaniu rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego Lindt 
& Sprüngli wszczynała kolejne postępowania przeciwko innym producentom, którzy 
według jej wiedzy wytwarzali towary do złudzenia podobne do zająca chronionego 
tym znakiem towarowym.
Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy) podnosi, że rozstrzygnięcie w przedmiocie 
roszczenia wzajemnego zgłoszonego przez Franz Hauswirth zależy od ustalenia, czy 
Lindt & Sprüngli działała w złej wierze w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządze-
nia nr 40/94 w momencie dokonywania zgłoszenia rozpatrywanego trójwymiarowe-
go znaku towarowego.
W tych okolicznościach Oberster Gerichtshof postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„Czy art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 40/94 […] należy interpretować 
w ten sposób, iż należy przyjąć, że zgłaszający wspólnotowy znak towarowy działa 
w złej wierze, jeżeli w momencie dokonywania zgłoszenia wie, że konkurent w (co 
najmniej) jednym państwie członkowskim używa identycznego lub do złudzenia 
podobnego znaku na oznaczenie identycznych lub podobnych towarów lub usług 
i dokonuje zgłoszenia tego znaku w celu uniemożliwienia dalszego używania zna-
ku przez konkurenta?
1) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:

Czy należy uznać, że zgłaszający działa w złej wierze, jeżeli zgłasza on znak 
towarowy w celu uniemożliwienia dalszego używania znaku przez konkurenta, 
chociaż w momencie dokonywania zgłoszenia wie lub powinien wiedzieć, że 
konkurent poprzez używanie identycznego lub podobnego znaku na oznacze-
nie identycznych lub do złudzenia podobnych towarów lub usług uzyskał już 
„prawo nabyte” („wertvollen Besitzstand”)?



78

IV.   ZŁA WIARA

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lub drugie:
Czy należy zaprzeczyć istnieniu złej wiary, jeżeli znak zgłaszającego jest już po-
wszechnie znany w obrocie, a tym samym uzyskał prawo do ochrony przed nie-
uczciwą konkurencją?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
22. Stawiając pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy dąży co do zasa-
dy do ustalenia istotnych kryteriów, które trzeba wziąć pod uwagę w celu stwierdze-
nia, czy zgłaszający w momencie dokonywania zgłoszenia oznaczenia działał w złej 
wierze w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

argumentacja stron
23. Lindt & Sprüngli podnosi w istocie, że świadomość istnienia konkurentów 
na rynku, a także zamiar uniemożliwienia im dostępu do rynku nie są elemen-
tami konstytutywnymi złej wiary w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządze-
nia nr 40/94. Zdaniem tej spółki tym elementom powinno bowiem towarzyszyć 
nieuczciwe postępowanie, to znaczy zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami 
kupieckimi. Tymczasem w sprawie przed sądem krajowym takie postępowanie nie 
zostało wykazane.
24. W opinii Lindt & Sprüngli jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia mającego na 
celu rejestrację rozpatrywanego trójwymiarowego znaku towarowego, cieszył się 
on powszechną znajomością i miał charakter odróżniający w obrocie, a tym samym 
uzyskał ochronę w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej na pod-
stawie przepisów prawa konkurencji lub prawa znaków towarowych. Wspomnia-
na spółka dodaje, że ten znak towarowy był używany jako oznaczenie przez długi 
okres przed dokonaniem zgłoszenia i uzyskał tę powszechną znajomość w wyniku 
znacznych wydatków na reklamę. W rezultacie rejestracja wspomnianego ozna-
czenia jako znaku towarowego ma na celu ochronę jego wartości handlowej przed 
towarami podrobionymi.
25. Zdaniem Lindt & Sprüngli jeśli natomiast OHIM (obecnie EUIPO) zarejestruje 
oznaczenie jako znak towarowy, a następnie znak ten nie będzie rzeczywiście uży-
wany, osoby trzecie będą mogły na postawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 40/94 podnieść przed upływem okresu pięciu lat, że w momencie rejestracji tego 
znaku towarowego zgłaszający działał w złej wierze i żądać z tego względu unieważ-
nienia tego znaku towarowego.
26. Franz Hauswirth podnosi w istocie, że art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 40/94 stanowi niezbędny środek naprawczy, w razie gdy nie stosują się trady-
cyjne bezwzględne podstawy odmowy rejestracji bądź gdy względne podstawy nie 
mają zastosowania ze względu na to, że nie nabyto jakiegokolwiek własnego prawa 
ochronnego. Tak więc spółka ta uważa, że istnienie złej wiary jest wykazane, gdy 
dokonujący zgłoszenia oznaczenia jako znaku towarowego miał świadomość używa-
nia przez konkurenta, który uzyskał „prawo nabyte” („wertvollen Besitzstand”) w co 
najmniej jednym państwie członkowskim, oznaczenia identycznego lub podobnego 
dla towarów lub usług identycznych lub podobnych i zgłasza znak towarowy w celu 
uniemożliwienia temu konkurentowi dalszego używania jego oznaczenia.
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27. W rezultacie Franz Hauswirth twierdzi, że poprzez rejestrację rozpatrywanego 
trójwymiarowego znaku towarowego Lindt & Sprüngli miała zamiar całkowicie wyeli-
minować swoich konkurentów. Lindt & Sprüngli usiłuje bowiem uniemożliwić dalsze 
wytwarzanie towaru, który jest sprzedawany od lat 60., a w obecnym kształcie od 
1997 r. Na mocy „prawa nabytego” („wertvollen Besitzstand”) Franz Hauswirth powin-
na bowiem zachować swój rynek i nie powinni jej zagrażać konkurenci wspólnotowi.
28. Franz Hauswirth dodaje, że oczywiste jest na podstawie brzmienia art. 51 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia nr 40/94, iż nie przewiduje on wyraźnie możliwości konwali-
dacji złej wiary poprzez powszechną znajomość oznaczenia, które zostało zgłoszone 
jako znak towarowy, tak że nie można się powoływać w sprawie przed sądem krajo-
wym na powszechną znajomość uzyskaną przed rejestracją rozpatrywanego trójwy-
miarowego znaku towarowego.
29. Zasadniczo w opinii rządu czeskiego art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 
należy interpretować w ten sposób, że również za działającego w złej wierze trzeba 
uznać zgłaszającego, który rejestruje znak towarowy, aby uniemożliwić dalsze uży-
wanie przez konkurenta oznaczenia identycznego lub podobnego, gdy wie lub powi-
nien wiedzieć w momencie dokonywania zgłoszenia, iż konkurent ten uzyskał prawo 
nabyte („wertvollen Besitzstand”) w następstwie używania tego oznaczenia dla to-
warów lub usług identycznych lub do złudzenia podobnych. Wymieniony rząd doda-
je, że okoliczność, iż oznaczenie używane przez zgłaszającego jest już powszechnie 
znane, nie wyklucza złej wiary.
30. Rząd szwedzki podkreśla zasadniczo, że wystarczy, by zgłaszający wiedział, iż inny 
podmiot gospodarczy używa do złudzenia podobnego oznaczenia, aby uznać za wy-
kazaną złą wiarę w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Rząd ten 
uściśla, że cel rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego – czyli uniemożliwienie 
dalszego używania przez konkurenta oznaczenia oraz skorzystania z nabytej przez to 
oznaczenie wartości – jest pozbawiony znaczenia dla oceny złej wiary. Wspomniany 
rząd dodaje, że wymóg elementu umyślności nie znajduje wsparcia ani w brzmieniu, 
ani w systematyce rozporządzenia nr 40/94 i że odmienna wykładnia skutkowałaby 
nieuzasadnionymi trudnościami dowodowymi oraz zmniejszyłaby możliwości pod-
ważenia niesłusznej rejestracji przez podmiot gospodarczy, który jako pierwszy uży-
wał odnośnego oznaczenia.
31. Komisja Wspólnot Europejskich podnosi w istocie, że OHIM (obecnie EUIPO) po-
winien zbadać w toku postępowania mającego na celu rejestrację oznaczenia jako 
znaku towarowego, czy rejestracja ta jest dokonywana z zamiarem rzeczywistego 
używania tego znaku towarowego. Natomiast jeśli OHIM (obecnie EUIPO) zareje-
struje dane oznaczenie jako znak towarowy, a ten znak nie będzie następnie rzeczy-
wiście używany, osoby trzecie będą mogły na postawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozpo-
rządzenia nr 40/94 podnieść przed upływem okresu pięciu lat, że zgłaszający działał 
w złej wierze w momencie rejestracji tego znaku towarowego, i żądać z tego wzglę-
du unieważnienia tego znaku towarowego.
32. Jeśli chodzi o kryteria istotne dla stwierdzania, czy zgłaszający działał w złej 
wierze, Komisja wymienia: zachowanie zgłaszającego na rynku; zachowanie innych 
podmiotów wobec oznaczenia, które zostało zgłoszone; okoliczność, że zgłaszający 
dysponuje w momencie dokonywania zgłoszenia szerokim wachlarzem znaków to-
warowych; a także wszystkie inne okoliczności właściwe dla danej sprawy.
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33. Natomiast zdaniem Komisji istotnym elementem nie jest okoliczność, że oso-
ba trzecia używa oznaczenia identycznego bądź łudząco lub niełudząco podobnego, 
okoliczność, że zgłaszający ma świadomość tego używania, ani też okoliczność, że 
osoba trzecia uzyskała „prawo nabyte” („wertvollen Besitzstand”) w odniesieniu do 
używanego przez siebie oznaczenia.

a – Odpowiedź trybunału
34. Aby odpowiedzieć na postawione pytania, należy przypomnieć, że z brzmie-
nia art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wynika, że zła wiara stanowi jedną 
z bezwzględnych podstaw unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego, tak 
że można się na nią powoływać albo przed OHIM (obecnie EUIPO), albo w ramach 
roszczenia wzajemnego zgłoszonego w toku postępowania w sprawie naruszenia.
35. Z tego samego przepisu wynika, że chwilą istotną dla oceny istnienia złej wiary 
jest moment dokonania przez zainteresowanego zgłoszenia rejestracyjnego.
36. W tym względzie należy przypomnieć, że w niniejszej sprawie Trybunał rozpa-
truje tylko przypadek dotyczący tego, iż w momencie dokonania zgłoszenia doty-
czącego rejestracji kilku wytwórców używało na rynku oznaczeń identycznych lub 
podobnych dla towarów identycznych lub do złudzenia podobnych do oznaczenia 
zgłoszonego do rejestracji.
37. Należy zauważyć, że istnienie złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie 
istotne czynniki występujące w danej sprawie.
38. Jeśli chodzi w szczególności o czynniki wymienione w pytaniach prejudycjalnych, 
czyli:

 – okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia uży-
wa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub 
podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia 
zgłoszonego do rejestracji;

 – zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia 
przez osobę trzecią; a także

 – stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznacze-
nie zgłoszone do rejestracji,

należy dokonać następujących uściśleń.
39. Na wstępie należy zauważyć w odniesieniu do określenia „powinien wiedzieć” 
zawartego w drugim pytaniu prejudycjalnym, że domniemanie znajomości przez 
zgłaszającego faktu, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie człon-
kowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub 
do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, może wynikać 
w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu 
takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na 
podstawie czasu trwania takiego używania. Im dłużej trwa to używanie, tym jest 
bowiem bardziej prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie doko-
nywania zgłoszenia rejestracyjnego.
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40. Jednakże należy stwierdzić, że sama okoliczność, iż zgłaszający wiedział lub po-
winien wiedzieć, że osoba trzecia używa od dawna w co najmniej jednym państwie 
członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub 
do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, nie wystarczy, by 
stwierdzić istnienie złej wiary zgłaszającego.
41. Z tego względu, aby dokonać oceny istnienia złej wiary, należy wziąć pod uwagę 
również zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego.
42. Należy w tym względzie zauważyć – tak jak to zresztą uczynił rzecznik generalny 
w pkt 58 swojej opinii – że zamiar zgłaszającego w odnośnej chwili jest elementem 
subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektyw-
nych okoliczności danej sprawy.
43. Tak więc zamiar uniemożliwienia osobie trzeciej wprowadzania do obrotu towa-
ru może w pewnych okolicznościach stanowić o złej wierze zgłaszającego.
44. Tak jest zwłaszcza w przypadku, gdy okazuje się później, że zgłaszający zareje-
strował jako znak towarowy oznaczenie bez zamiaru używania go wyłącznie po to, 
by uniemożliwić osobie trzeciej wejście na rynek.
45. W takim przypadku znak towarowy nie spełnia bowiem podstawowej funkcji po-
legającej na zagwarantowaniu konsumentowi czy końcowemu użytkownikowi tożsa-
mości pochodzenia danego towaru lub usługi, co umożliwia mu – bez ryzyka wpro-
wadzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających 
inne pochodzenie (zob. w szczególności wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wach połączonych C–456/01 P i C–457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I–5089, 
pkt 48).
46. Podobnie okoliczność, że osoba trzecia od dawna używała oznaczenia dla towaru 
identycznego lub do złudzenia podobnego do zgłoszonego znaku towarowego i że 
oznaczenie to korzysta w pewnym stopniu z ochrony prawnej, jest jednym z czynni-
ków istotnych dla oceny istnienia złej wiary zgłaszającego.
47. W takim przypadku zgłaszający mógłby bowiem korzystać z praw przyznanych 
przez wspólnotowy znak towarowy wyłącznie w celu nieuczciwego konkurowania 
z konkurentem używającym oznaczenia, które ze względu na swoje własne cechy 
uzyskało pewien stopień ochrony prawnej.
48. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że nawet w takich okolicznościach, 
a w szczególności gdy kilku wytwórców używało na rynku oznaczeń identycznych 
lub podobnych dla towarów identycznych lub do złudzenia podobnych do oznacze-
nia zgłoszonego do rejestracji, zgłaszający to oznaczenie dąży poprzez rejestrację do 
celu zgodnego z prawem.
49. W szczególności może mieć to miejsce w przypadku – jak to podniósł rzecznik 
generalny w pkt 67 swojej opinii – gdy zgłaszający wie w momencie dokonywania 
zgłoszenia rejestracyjnego, że osoba trzecia, będąca podmiotem rozpoczynającym 
działalność na rynku, próbuje skorzystać z tego oznaczenia, kopiując jego wygląd, co 
skłania zgłaszającego do zarejestrowania tego oznaczenia, by uniemożliwić wykorzy-
stanie tego wyglądu.
50. Ponadto – tak jak również podniósł rzecznik generalny w pkt 66 swojej opinii 
– charakter zgłoszonego znaku towarowego może mieć także znaczenie dla celów 
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oceny istnienia złej wiary zgłaszającego. W razie gdy rozpatrywane oznaczenie skła-
da się z kształtu i wyglądu całego towaru, istnienie złej wiary zgłaszającego mogłoby 
zostać bowiem znacznie łatwiej stwierdzone, gdy wolność wyboru przez konkuren-
tów kształtu i wyglądu towaru jest ograniczona przez względy natury technicznej 
lub handlowej, tak że właściciel znaku towarowego jest w stanie uniemożliwić kon-
kurentom nie tylko używanie identycznego lub podobnego oznaczenia, ale także 
sprzedaż podobnych towarów.
51. Ponadto w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwa-
gę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili doko-
nywania zgłoszenia mającego na celu jego rejestrację jako wspólnotowego znaku 
towarowego.
52. W istocie taki stopień powszechnej znajomości mógłby właśnie uzasadniać inte-
res zgłaszającego polegający na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony 
prawnej.
53. Wobec całości powyższych rozważań na postawione pytania należy odpowie-
dzieć, że w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia nr 40/94 sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie 
istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania 
zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towaro-
wego, a w szczególności:

 – okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia uży-
wa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub 
podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia 
zgłoszonego do rejestracji;

 – zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia 
przez osobę trzecią; a także

 – stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznacze-
nie zgłoszone do rejestracji.
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2. C–569/08 (3.06.2010) 
Internetportal und Marketing GmbH  
przeciwko Richardowi Schlichtowi

Okoliczności uwzględniane przy ocenie istnienia złej wiary/domena internetowa

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 3 czerwca 2010 r.  
w sprawie C–569/08 Internetportal und marketing gmbH  

przeciwko richardowi Schlichtowi

tezy

1) artykuł 21 ust. 3 rozporządzenia Komisji (we) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 
2004 r. ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadze-
nia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące 
rejestrację powinien być interpretowany w ten sposób, że o istnieniu złej wiary 
świadczyć mogą również okoliczności inne niż te, które wyliczono w lit. a)–e) 
tego przepisu.

2) w celu ustalenia, czy dopuszczono się działania w złej wierze w rozumieniu 
art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 w związku z ust. 3 tego artyku-
łu, sąd krajowy zobowiązany jest uwzględnić wszelkie czynniki istotne w da-
nym przypadku, a w szczególności okoliczności, w których została dokonana 
rejestracja znaku towarowego oraz okoliczności, w których zarejestrowano 
nazwę domeny najwyższego poziomu .eu.

Spośród okoliczności, w których została dokonana rejestracja znaku towarowego, 
sąd krajowy winien uwzględnić w szczególności:

 – zamiar nieposługiwania się tym znakiem na rynku, w odniesieniu do którego 
ubiegano się o ochronę,

 – wygląd znaku towarowego,
 – fakt zarejestrowania znacznej liczby innych znaków towarowych odpowiadają-

cych oznaczeniom rodzajowym, oraz
 – fakt zarejestrowania znaku tuż przed rozpoczęciem rejestracji etapowej nazw 

domen najwyższego poziomu .eu.
Spośród okoliczności, w których zarejestrowano nazwę domeny najwyższego po-
ziomu .eu, sąd krajowy winien uwzględnić w szczególności:

 – okoliczność wykorzystania znaków specjalnych lub znaków przestankowych no-
szącego znamiona nadużycia w rozumieniu art. 11 rozporządzenia nr 874/2004, 
w celu zastosowania zapisanych w tym artykule zasad transkrypcji,

 – okoliczność dokonania rejestracji w trakcie pierwszego etapu przewidzianej 
w tym rozporządzeniu rejestracji etapowej, na podstawie znaku towarowego 
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nabytego w okolicznościach takich jak zaistniałe w sprawie zawisłej przed są-
dem krajowym, oraz

 – okoliczność złożenia dużej liczby wniosków o rejestrację nazw domen odpo-
wiadających nazwom rodzajowym.

wyrOK

Rozpatrywany wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wy-
kładni art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającego reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w ży-
cie i funkcji domeny najwyższego poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację 
(Dz.U. L 162, s. 40).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu o nazwę domeny „www.reifen.
eu”, jaki zaistniał między spółką Internetportal und Marketing GmbH, która prowa-
dzi strony internetowe, sprzedaje towary w Internecie i jest właścicielem szwedz-
kiego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N& (zwaną dalej „stroną powodową”) a Ri-
chardem Schlichtem (zwanym dalej „pozwanym”), właścicielem zarejestrowanego 
w krajach Beneluksu znaku towarowego „Reifen”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym, spółka akcyjna z siedzi-
bą w Salzburgu (Austria), prowadzi strony internetowe i sprzedaje towary w Inter-
necie. Aby móc zarejestrować nazwy domen w ramach pierwszego etapu rejestracji 
etapowej przewidzianej w rozporządzeniu nr 874/2004, zgłosiła ona z powodze-
niem do szwedzkiego rejestru znaków towarowych łącznie 33 nazwy rodzajowe 
jako znaki towarowe, wykorzystując każdorazowo specjalny znak „&” przed każdym 
wyrazem, po nim i pomiędzy jego literami. I tak w dniu 11 sierpnia 2005 r. złożyła 
ona wniosek, którego przedmiotem była rejestracja słownego znaku towarowego 
&R&E&I&F&E&N& dla towarów należących do klasy 9 porozumienia nicejskiego, od-
powiadających opisowi „pasy bezpieczeństwa”. W dniu 25 listopada 2005 r. znak ten 
został zarejestrowany pod numerem 376729.
Z akt sprawy wynika jednak, że strona powodowa w postępowaniu przed sądem 
krajowym nigdy nie planowała używać tego znaku w odniesieniu do pasów bezpie-
czeństwa.
Nazwa domeny „www.reifen.eu” została następnie zarejestrowana przez stronę po-
wodową w postępowaniu przed sądem krajowym w ramach pierwszego etapu reje-
stracji etapowej, na podstawie szwedzkiego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N&, 
po usunięciu z niego znaku specjalnego „&” zgodnie z jedną z zasad transkrypcji za-
wartych w art. 11 rozporządzenia nr 874/2004.
W świetle ustaleń faktycznych zawartych w postępowaniu odsyłającym, zważywszy 
na okoliczność, że w języku niemieckim słowo „Reifen” oznacza opony, rejestracja 
nazwy domeny „www.reifen.eu” przez stronę powodową w postępowaniu przed 
sądem krajowym świadczy o tym, iż zamierza ona prowadzić stronę internetową 
dotyczącą handlu oponami, jednak z uwagi na toczące się obecnie przed sądem kra-
jowym postępowanie i poprzedzającą je procedurę ADR nie podjęła jeszcze żadnych 
istotnych czynności przygotowawczych do uruchomienia tej strony.
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Z postanowienia odsyłającego wynika także, że w chwili dokonania rejestracji nazwy 
domeny kwestionowanej w postępowaniu przed sądem krajowym pozwany nie był 
jeszcze znany stronie powodowej.
Ponadto ze wspomnianego postanowienia wynika, iż strona powodowa w postępo-
waniu przed sądem krajowym złożyła wnioski o zarejestrowanie 180 nazw domen, 
z których wszystkie składały się z nazw rodzajowych.
Pozwany w postępowaniu przed sądem krajowym jest właścicielem zarejestro-
wanego słownego znaku towarowego Reifen, zarejestrowanego w dniu 28 listo-
pada 2005 r. w Office des Marques Benelux (urzędzie ds. znaków towarowych dla 
Beneluksu) dla klas 3 i 35 porozumienia nicejskiego, zawierających odpowiednio 
następujące opisy: „środki wybielające i inne środki piorące; produkty czyszczące, 
a w szczególności produkty czyszczące do okien zawierające nanocząsteczki” oraz 
„usługi wsparcia dla wprowadzania do obrotu takich produktów czyszczących”. 
Pozwany w postępowaniu przed sądem krajowym zgłosił także w dniu 10 listopa-
da 2005 r. unijny słowny znak towarowy Reifen dla tych samych dwu klas. Pod tym 
znakiem, który utworzony został – jak wynika z akt sprawy – z trzech pierwszych 
liter niemieckich słów „Reinigung” (czyszczenie) i „Fenster” (okno), zamierza on 
sprzedawać w całej Europie środki do czyszczenia powierzchni ze szkła przypo-
minającego szkło okienne. Opracowanie tych środków zlecił on przedsiębiorstwu 
Bergolin GmbH & Co KG. W dniu 10 października 2006 r. istniała już próbka płynu 
czyszczącego I (Reifen A).
Pozwany w postępowaniu przed sądem krajowym zaskarżył do sądu arbitrażowe-
go rejestrację nazwy domeny „www.reifen.eu” zgłoszonej przez stronę powodową. 
Orzeczeniem z dnia 24 lipca 2006 r. (sprawa nr 00910) sąd arbitrażowy uwzględnił 
jego skargę, odebrał stronie powodowej w postępowaniu przed sądem krajowym 
prawo do nazwy tej domeny i przeniósł je na pozwanego. W orzeczeniu tym sąd ar-
bitrażowy uznał, że znak „&” zawarty w znaku towarowym nie powinien zostać usu-
nięty, lecz powinien on zostać wyrażony za pomocą zwykłych znaków. Według tego 
sądu w przypadku szeregu wniosków o zarejestrowanie nazw domen strona powo-
dowa w postępowaniu przed sądem krajowym chciała w oczywisty sposób obejść 
zasadę transkrypcji ustanowioną w art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004. 
W związku z tym wniosek o zarejestrowanie nazwy domeny będącej przedmiotem 
sporu w postępowaniu przed sądem krajowym został przez nią złożony w złej wie-
rze.
Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym zaskarżyła to orzecze-
nie, wszczynając postępowanie sądowe zgodnie z art. 22 ust. 13 rozporządzenia 
nr 874/2004. Wobec uznania jej powództwa za bezzasadne w pierwszej instancji 
i oddalenia odwołania strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym 
wniosła rewizję nadzwyczajną („Revision”) do sądu krajowego.
Uznawszy, że rozstrzygnięcie sporu zależy od wykładni prawa Unii, a w szczególności 
od wykładni art. 21 rozporządzenia nr 874/2004, Oberster Gerichtshof (sąd najwyż-
szy) zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami 
prejudycjalnymi:
1) „Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 874/2004 należy interpretować 

w ten sposób, że prawo w rozumieniu tego przepisu istnieje również wówczas:
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a) gdy znak towarowy, którego nie zamierzano używać w odniesieniu do towa-
rów lub usług, został nabyty wyłącznie w celu zarejestrowania na pierwszym 
etapie rejestracji etapowej nazwy domeny identycznej z pojęciem rodzajowym 
zaczerpniętym z języka niemieckiego?

b) gdy stanowiący podstawę rejestracji nazwy domeny i identyczny z pojęciem 
rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckiego znak towarowy odbiega od 
nazwy domeny, ponieważ znak towarowy zawiera specjalne znaki, które nie 
zostały zawarte w nazwie domeny, mimo że ich transkrypcja jest możliwa i ich 
usunięcie prowadzi do tego, że nazwa domeny różni się od znaku towarowego 
w sposób wykluczający prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd?

2) Czy art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 874/2004 należy interpretować 
w ten sposób, że uzasadniony interes istnieje wyłącznie w przypadkach określo-
nych w art. 21 ust. 2 lit. a)–c) tego rozporządzenia?

3) [W przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi przeczącej:] czy uzasad-
niony interes w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 874/2004 
istnieje również wtedy, gdy właściciel nazwy domeny pragnie używać nazwy tej 
domeny, identycznej z pojęciem rodzajowym zaczerpniętym z języka niemieckie-
go, do prowadzenia nawiązującego tematycznie portalu internetowego?
[...]

4) [W przypadku udzielenia na pytania pierwsze i trzecie odpowiedzi twierdzącej:] 
czy art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 874/2004 należy interpretować w ten 
sposób, że jedynie przypadki zachowań określone w art. 21 ust. 3 lit. a)–e) tego 
rozporządzenia uzasadniają złą wiarę w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 874/2004?
[...]

5) [W przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi przeczącej:] czy ze złą 
wiarą w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 874/2004 mamy 
do czynienia również wówczas, gdy nazwa domeny została zarejestrowana na 
pierwszym etapie rejestracji etapowej w oparciu o identyczny z pojęciem rodza-
jowym zaczerpniętym z języka niemieckiego znak towarowy, który został nabyty 
przez właściciela nazwy domeny wyłącznie w celu zgłoszenia domeny do rejestra-
cji i uprzedzenia w ten sposób innych zainteresowanych tudzież ewentualnie rów-
nież właścicieli praw do znaku towarowego?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne
27. Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym twierdzi na wstępie, 
iż nie można się wobec niej powoływać na ewentualne błędy popełnione przez Re-
jestr w związku z rejestracją nazwy domeny kwestionowanej w postępowaniu przed 
sądem krajowym. Błędy takie powinny były zostać podniesione w ramach procedu-
ry skierowanej przeciwko Rejestrowi na podstawie art. 22 ust. 1 lit. b) rozporządze-
nia nr 874/2004, a nie w ramach postępowania przeciwko samemu właścicielowi 
domeny.
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28. Chociaż sąd krajowy nie przedstawił pytania dotyczącego tej kwestii, należy 
wskazać, iż o ile twierdzenie strony powodowej w postępowaniu przed sądem kra-
jowym nie jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu zawisłego przed tym sądem, 
w ramach procedury współpracy pomiędzy sądami krajowymi a Trybunałem usta-
nowionej w art. 267 TFUE do Trybunału należy udzielenie sądowi krajowemu uży-
tecznej odpowiedzi, która umożliwi mu rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu 
(zob. analogicznie wyrok z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie C–295/97 Piaggio, Rec. 
s. I–3735, pkt 25).
29. W tym względzie należy zaznaczyć, iż art. 22 ust. 11 akapity pierwszy i drugi 
rozporządzenia nr 874/2004 umożliwia każdej ze stron wszczęcie procedury ADR 
bądź przeciwko właścicielowi nazwy domeny, gdy jej rejestracja jest spekulacyjna 
lub stanowi nadużycie, bądź przeciwko Rejestrowi, gdy któraś z jego decyzji jest 
sprzeczna z rozporządzeniami nr 733/2002 lub nr 874/2004. Ponieważ przedmiotem 
zawisłego przed sądem krajowym sporu – wszczętego zgodnie z art. 22 rozporzą-
dzenia nr 874/2004 – jest rejestracja, która według strony powodowej w owym po-
stępowaniu ma charakter spekulacyjny lub stanowi nadużycie, zasadne mogło być 
wszczęcie postępowania przeciwko właścicielowi nazwy domeny.
30. Twierdzenie przedstawione w tym względzie przez stronę powodową w postę-
powaniu przed sądem krajowym jest zatem pozbawione podstaw.

W przedmiocie pytania czwartego
31. W ramach pytania czwartego, które należy zbadać w pierwszej kolejności, sąd 
krajowy zmierza zasadniczo do wyjaśnienia, czy okoliczności uzasadniające istnienie 
złej wiary zostały enumeratywnie wyliczone w art. 21 ust. 3 lit. a)–e) rozporządzenia 
nr 874/2004.
32. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że istnieją pewne rozbieżności mię-
dzy poszczególnymi wersjami językowymi art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004. 
Otóż wersja niemiecka tego przepisu brzmi następująco: „Bösgläubigkeit im Sinne 
von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]”. Sformułowanie to, które w dosłow-
nym tłumaczeniu oznacza: „Zła wiara w rozumieniu ust. 1 lit. b) istnieje, gdy [...]”, 
może nasuwać wniosek, iż okoliczności uzasadniające złą wiarę określone w art. 21 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia ograniczają się do tych, które wyraźnie wymieniono we 
wskazanym powyżej ust. 3.
33. W każdym razie rozpatrywany przepis nie może być badany jedynie w wersji 
niemieckiej, gdyż przepisy prawa Unii należy interpretować i stosować w sposób jed-
nolity w świetle wersji sporządzonych we wszystkich językach Unii (zob. podobnie 
wyroki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie C–280/04 Jyske Finans, Zb.Orz. s. I–10683, 
pkt 31; z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C–187/07 Endendijk, Zb.Orz. s. I–2115, 
pkt 22).
34. Z innych niż niemieckojęzyczna wersji językowych art. 21 ust. 3 rozporządzenia 
nr 874/2004 wynika, że zawarte w tym przepisie wyliczenie okoliczności uzasadniają-
cych złą wiarę ma jedynie charakter przykładowy. Otóż wersja francuska omawiane-
go przepisu brzmi: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] 
peut être démontrée quand […]”. Odpowiednik francuskiego czasownika „pouvoir” 
występuje także w innych wersjach językowych, w szczególności zaś w języku angiel-
skim („may”), w języku włoskim („può”), w języku hiszpańskim („podrá”), w języku 
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polskim („można”), w języku portugalskim („pode”), w języku niderlandzkim („kan”), 
a także w języku bułgarskim („може”).
35. W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
konieczność jednolitego stosowania i jednolitej wykładni aktu wspólnotowego wy-
klucza jego rozpatrywanie w jednej, w oderwaniu od innych, wersji językowej, ale 
wymaga ustalenia wykładni w zależności od rzeczywistej woli autora tego aktu 
i przyświecającego mu celu, a zwłaszcza w świetle wszystkich wersji językowych 
(zob. w szczególności wyroki: z dnia 12 listopada 1969 r. w sprawie 29/69 Stauder, 
Rec. s. 419, pkt 3; z dnia 22 października 2009 r. w sprawach połączonych C–261/08 
i C–348/08 Zurita García i Choque Cabrera, Zb.Orz. s. I–10143, pkt 54; a także z dnia 
28 stycznia 2010 r. w sprawie C–473/08 Eulitz, dotychczas nieopublikowany w Zbio-
rze, pkt 22).
36. Ponadto należy w tym względzie podkreślić, że rozporządzenie nr 733/2002 
zmierza w szczególności do ustanowienia reguł porządku publicznego w odniesieniu 
do spekulacyjnych i stanowiących nadużycie rejestracji nazw domen, które winny 
zapewnić poszanowanie wcześniejszych praw uznanych lub ustanowionych na mocy 
prawa krajowego lub prawa Unii. Wprowadzeniu w życie reguł porządku publiczne-
go służy zwłaszcza art. 21 rozporządzenia nr 874/2004, który przewiduje zasadniczo 
wycofanie nazw domen zarejestrowanych w sposób spekulacyjny lub stanowiący 
nadużycie.
37. Tymczasem realizacja celu, jakim jest udaremnienie rejestracji nazw domen 
o charakterze spekulacyjnym lub stanowiących nadużycie, którym z natury mogą 
towarzyszyć różne okoliczności faktyczne i prawne, zostałaby zagrożona, gdyby złą 
wiarę w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 można było uza-
sadnić jedynie okolicznościami enumeratywnie wyliczonymi w art. 21 ust. 3 lit. a)–e).
38. Wreszcie z motywu 16 rozporządzenia nr 874/2004 wynika, że Rejestr winien 
uwzględniać najlepsze praktyki międzynarodowe w danej dziedzinie, a zwłaszcza 
odpowiednie zalecenia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), tak 
aby w możliwie największym stopniu zapobiegać rejestracjom o charakterze spe-
kulacyjnym i antykonkurencyjnym. Tymczasem – jak podnosi Komisja – ze sprawoz-
dania końcowego WIPO z dnia 30 kwietnia 1999 r. dotyczącego procesu konsultacji 
w sprawie nazw domen internetowych, a w szczególności z zalecenia nr 171 ust. 2 
dotyczącego pojęcia „zła wiara” wynika, że wyliczenie okoliczności uzasadniających 
złą wiarę, które co więcej pokrywa się w znacznej mierze z wyliczeniem przedsta-
wionym w art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004, nie jest wyczerpujące.
39. Na czwarte z przedstawionych pytań należy zatem udzielić odpowiedzi, że art. 21 
ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004 powinien być interpretowany w ten sposób, że 
o istnieniu złej wiary świadczyć mogą również okoliczności inne niż te, które wyliczo-
no w lit. a)–e) tego przepisu.

W przedmiocie pytania piątego
40. W ramach pytania piątego, które należy zbadać w drugiej kolejności, sąd krajowy 
wnosi zasadniczo do Trybunału o dokonanie wykładni pojęcia złej wiary w rozumie-
niu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004.
41. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy zarejestrowana nazwa domeny jest 
identyczna albo może zostać pomylona z nazwą, do której przysługuje prawo 
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uznane lub ustanowione na mocy ustawodawstwa krajowego i/lub unijnego, ta 
nazwa domeny podlega wycofaniu, jeżeli została zarejestrowana lub jest używana 
w złej wierze.
42. Istnienie złej wiary należy jednak oceniać całościowo, uwzględniając wszyst-
kie istotne czynniki występujące w danej sprawie (zob. analogicznie wyrok z dnia 
11 czerwca 2009 r. w sprawie C–529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Zb.Orz. 
s. I–4893, pkt 37).
43. Odnosząc się bardziej szczegółowo do elementów charakteryzujących zachowa-
nie strony powodowej w postępowaniu przed sądem krajowym, w świetle ustaleń 
faktycznych zawartych w postanowieniu odsyłającym należy zważyć, co następuje.
44. Po pierwsze, należy zbadać okoliczności, w których zarejestrowany został słowny 
znak towarowy &R&E&I&F&E&N&.
45. W tym względzie należy zważyć, po pierwsze, iż zamiar strony powodowej w po-
stępowaniu przed sądem krajowym w chwili złożenia wniosku o zarejestrowanie 
tego znaku jest elementem subiektywnym, który powinien zostać ustalony poprzez 
odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy (zob. podobnie ww. wyrok 
w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, pkt 41, 42).
46. Wystąpienie z wnioskiem o zarejestrowanie znaku bez zamiaru jego używania, 
lecz wyłącznie w celu dokonania późniejszej rejestracji, na podstawie prawa do tego 
znaku, nazwy domeny najwyższego poziomu .eu w ramach pierwszego etapu re-
jestracji etapowej przewidzianej w rozporządzeniu nr 874/2004 może w pewnych 
okolicznościach stanowić działanie w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) 
tego rozporządzenia.
47. Z postanowienia odsyłającego wynika, że skarżąca, pomimo zarejestrowania 
w Szwecji słownego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N& dla pasów bezpieczeń-
stwa, w rzeczywistości zamierzała prowadzić stronę internetową poświęconą han-
dlowi oponami, której rejestrację przewidywała.
48. W świetle ustaleń poczynionych przez sąd krajowy – i jak przyznaje sama strona 
powodowa w postępowaniu przed tym sądem – nie miała ona żadnego zamiaru wy-
korzystywania zarejestrowanego w ten sposób znaku w odniesieniu do produktów 
objętych tą rejestracją.
49. Po drugie, wygląd znaku towarowego może mieć także znaczenie dla celów oce-
ny, czy dane działanie zostało podjęte w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia nr 874/2004 (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Chocoladefa-
briken Lindt & Sprüngli, pkt 50).
50. W tym względzie sąd krajowy zwraca uwagę, że pomijając znaki specjal-
ne występujące przed każdą literą i po każdej z nich, słowny znak towarowy 
&R&E&I&F&E&N& odpowiada nazwie rodzajowej w języku niemieckim, a miano-
wicie „Reifen” („opony”). Należy także nadmienić, iż znak ten charakteryzuje się 
niezwykłym i irracjonalnym lingwistycznie wyglądem, zarówno pod względem se-
mantycznym, jak i wizualnym. Znak specjalny „&” umieszczony przed każdą literą 
i po każdej z nich wydaje się bowiem przez to pozbawiony wszelkiej wartości se-
mantycznej. Taki wygląd może zatem sugerować, że znak specjalny wykorzystano 
wyłącznie w celu zakamuflowania nazwy rodzajowej kryjącej się za tym znakiem 
towarowym.
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51. Po trzecie, przy ocenie, czy dane zachowanie cechuje zła wiara w rozumieniu 
art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 874/2004, można również brać pod uwagę po-
wtarzający się charakter tego postępowania. W tym względzie sąd krajowy zwraca 
uwagę, że strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym zarejestrowa-
ła w Szwecji łącznie 33 znaki towarowe odpowiadające nazwom rodzajowym w języ-
ku niemieckim, przy czym za każdym razem użyła znaku specjalnego „&” przed każdą 
literą i po każdej literze zawartej w oznaczeniach będących przedmiotem wniosków 
o zarejestrowanie.
52. Po czwarte, istotnym elementem oceny może być także chronologia wydarzeń. 
W rozpatrywanej sytuacji na szczególną uwagę w kontekście oceny istnienia ewen-
tualnej złej wiary zasługuje okoliczność, że strona powodowa w postępowaniu przed 
sądem krajowym zarejestrowała słowny znak towarowy &R&E&I&F&E&N& tuż 
przed rozpoczęciem pierwszego etapu rejestracji etapowej nazw domen najwyższe-
go poziomu .eu. Z postanowienia odsyłającego wynika bowiem, iż strona powodowa 
w postępowaniu przed sądem krajowym wystąpiła o zarejestrowanie omawianego 
znaku towarowego do właściwego organu szwedzkiego w dniu 11 sierpnia 2005 r., 
przy czym organ ten uwzględnił jej wniosek w dniu 25 listopada 2005 r., zaś Europe-
an Registry for Internet Domains z siedzibą w Brukseli ogłosiło, że rejestracja nazw 
domen najwyższego poziomu .eu rozpocznie się z dniem 7 grudnia 2005 r.
53. W tej sytuacji, chociaż szwedzki słowny znak towarowy &R&E&I&F&E&N& po-
zostaje ważny – o ile nie zostanie stwierdzone wygaśnięcie praw do tego znaku lub 
jego unieważnienie – to okoliczności, w których został on zarejestrowany, mogą 
świadczyć o działaniu w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 874/2004.
54. Odnosząc się w drugiej kolejności do okoliczności, w których zarejestrowano 
nazwę domeny „www.reifen.eu”, należy, po pierwsze, stwierdzić, że nadużywanie 
znaków specjalnych lub przestankowych w nazwie, do której prawa są dochodzone, 
może stanowić – w świetle zasad transkrypcji określonych w art. 11 rozporządzenia 
nr 874/2004 – czynnik mający znaczenie dla oceny, czy zachowanie właściciela na-
zwy domeny cechowała zła wiara.
55. Akapit drugi tego artykułu stanowi, że w przypadku gdy nazwa, w odniesieniu 
do której zgłoszone zostały wcześniejsze prawa, zawiera specjalne znaki, takie jak 
znak „&”, „powinny one zostać całkowicie usunięte z odpowiadającej nazwy do-
meny, zastąpione łącznikami lub, w miarę możliwości, przerobione [wyrażone za 
pomocą zwykłych znaków]”. Z postanowienia odsyłającego wynika, iż na podsta-
wie pierwszej z tych zasad skarżąca mogła usunąć ze słownego znaku towarowego 
&R&E&I&F&E&N& wszystkie znaki „&”, a w konsekwencji zarejestrować nazwę do-
meny „www.reifen.eu”.
56. Nie można w tym względzie zgodzić się z twierdzeniem Komisji, że trzy zasady 
transkrypcji zapisane w art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004 należy zhie-
rarchizować. Według tej instytucji znaki specjalne posiadające wartość semantyczną 
winny być wyrażane za pomocą zwykłych znaków, przy czym znaki specjalne peł-
niące funkcję rozdzielającą należy zastępować łącznikami, a usuwać należy jedynie 
te znaki specjalne, które ani nie mają wartości semantycznej, ani nie pełnią funkcji 
rozdzielającej.
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57. Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym oraz rząd czeski pod-
noszą jednak, że wykładnia literalna art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004 
nie uzasadnia wniosku, że między tymi trzema zasadami transkrypcji istnieje jaka-
kolwiek hierarchia.
58. Bez znaczenia jest tu okoliczność, że przepis ten stanowi, iż znaki specjalne win-
ny być wyrażane za pomocą zwykłych znaków „w miarę możliwości”. Wyrażenie to 
należy bowiem rozumieć nie w ten sposób, że ustanawia ono jakąkolwiek hierarchię 
między różnymi możliwościami transkrypcji, ale w ten sposób, że chodzi w nim o brak 
możliwości wyrażenia za pomocą zwykłych znaków niektórych znaków specjalnych.
59. Co więcej, uwzględnienie twierdzenia Komisji skutkowałoby tym, że w przy-
padku rejestracji o charakterze spekulacyjnym lub stanowiących nadużycie pre-
ferowane byłoby stosowanie znaków specjalnych, których usunięcie jest możliwe, 
podczas gdy w przypadku rejestracji w dobrej wierze wnioskodawcy nie mieliby 
żadnego wyboru co do sposobu transkrypcji znaków specjalnych, wobec czego 
mogliby znaleźć się w sytuacji, w której zostałaby im narzucona nazwa domeny 
najwyższego poziomu .eu, która nie odpowiada – w ich ocenie – nazwie objętej 
wcześniejszym prawem.
60. Należy w tym względzie podkreślić, iż z art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 874/2004 
wynika, że rejestracja nazwy domeny najwyższego poziomu .eu na podstawie wcze-
śniejszego prawa obejmuje rejestrację pełnej nazwy objętej wcześniejszym prawem, 
zgodnie z zapisem w dokumentacji dowodzącej istnienia takiego prawa.
61. Ponieważ niektóre znaki specjalne, które mogą występować w nazwie objętej 
wcześniejszym prawem, z przyczyn natury technicznej nie mogą jednak pojawić się 
w nazwie domeny, w art. 11 akapit drugi rozporządzenia nr 874/2004 prawodawca 
ustanowił zasady transkrypcji takich znaków specjalnych.
62. Z art. 10 ust. 2 w związku z art. 11 rozporządzenia nr 874/2004 wynika, że sto-
sowanie zasad transkrypcji ustanowionych w art. 11 akapit drugi służy zapewnieniu 
identyczności bądź możliwie największej zgodności między nazwą domeny, o której 
rejestrację wniesiono a nazwą objętą wcześniejszym prawem.
63. Obecność znaków specjalnych w nazwie objętej wcześniejszym prawem, a także 
dokonany przez wnioskodawcę wybór dotyczący trzech zapisanych w art. 11 akapit 
drugi rozporządzenia nr 874/2004 zasad transkrypcji takich znaków, a mianowicie 
wybór między usunięciem, zastąpieniem łącznikiem lub wyrażeniem za pomocą 
zwykłych znaków, mogą zatem świadczyć o tym, że mamy do czynienia z działaniem 
w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, w szczególności 
zaś w sytuacji, gdy nazwa domeny, o której zarejestrowanie wniesiono, nie jest zgod-
na z nazwą objętą wcześniejszym prawem.
64. Z postanowienia odsyłającego wynika w tym względzie, że znaki specjalne użyte 
w nazwie objętej wcześniejszym prawem w sposób nieracjonalny pod względem lin-
gwistycznym nie zostały zastąpione łącznikiem bądź wyrażone za pomocą zwykłych 
znaków, lecz usunięte z nazwy domeny, o której rejestrację wniesiono, wobec czego 
zgodność tej nazwy z nazwą objętą wcześniejszym prawem została postawiona pod 
znakiem zapytania.
65. Po drugie, należy przypomnieć, że w celu zapewnienia podmiotom wcześniej-
szych praw odpowiedniej możliwości zarejestrowania nazw, do których mają prawo, 
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w rozporządzeniu nr 874/2004 ustanowiono – jak wynika z motywu 12 tego aktu 
– procedurę rejestracji etapowej.
66. Zgodnie z art. 12 omawianego rozporządzenia procedura ta obejmuje dwa etapy. 
Podczas pierwszego etapu wyłącznie zarejestrowane krajowe i wspólnotowe znaki 
towarowe, oznaczenia geograficzne oraz nazwy i akronimy podmiotów publicznych 
mogą być przedmiotem wniosków o ich zarejestrowanie jako nazwy domen. Etap 
drugi dotyczy nazw, które mogą być zarejestrowane w ramach pierwszego etapu 
oraz nazw objętych wszystkimi innymi wcześniejszymi prawami.
67. Otwarta rejestracja nazw domen najwyższego poziomu .eu może się zatem roz-
począć dopiero po zakończeniu okresu przewidzianego na rejestrację etapową.
68. W związku z tym wydaje się, że taka nazwa domeny jak ta będąca przedmiotem 
sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, która odpowiada nazwie rodzajowej 
pożądanej jako takiej, mogła zostać zarejestrowana w trakcie pierwszego etapu reje-
stracji etapowej wyłącznie dzięki chwytowi polegającemu na posłużeniu się znakiem 
towarowym utworzonym i zarejestrowanym specjalnie w tym celu.
69. Gdyby bowiem strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym 
nie zarejestrowała słownego znaku towarowego, musiałaby zaczekać ze złożeniem 
swego wniosku aż do rozpoczęcia otwartej rejestracji nazw domen najwyższego 
poziomu .eu, ryzykując tym samym – tak jak każda inna osoba zainteresowana 
tą samą nazwą domeny – że zostanie uprzedzona przez inny podmiot, który zło-
ży swój wniosek o rejestrację wcześniej niż ona, zgodnie z zasadą „kto pierwszy, 
ten lepszy”.
70. Zachowanie, które ewidentnie zmierza do obejścia procedury rejestracji etapo-
wej ustanowionej w rozporządzeniu nr 874/2004, należy zatem wziąć pod uwagę 
w ramach oceny, czy mamy tu do czynienia z działaniem w złej wierze w rozumieniu 
art. 21 ust. 1 lit. b) wskazanego rozporządzenia.
71. Po trzecie, okoliczność złożenia dużej liczby wniosków o rejestrację nazw domen 
odpowiadających nazwom rodzajowym może również stanowić istotną wskazówkę 
przy ocenie, czy miało miejsce działanie w złej wierze w świetle celu rozporządze-
nia nr 874/2004, jakim jest zapobieganie rejestrowaniu i wykorzystywaniu w sposób 
spekulacyjny lub stanowiący nadużycie nazw domen bądź uniknięcie tego typu dzia-
łań. Z postanowienia odsyłającego wynika w tym względzie, że strona powodowa 
w postępowaniu przed sądem krajowym złożyła 180 wniosków tego rodzaju.
72. Z kolei bez znaczenia jest wspomniana w postanowieniu odsyłającym okolicz-
ność, że w chwili zarejestrowania nazwy domeny będącej przedmiotem sporu w po-
stępowaniu przed sądem krajowym pozwany w postępowaniu przed tym sądem nie 
był jeszcze znany stronie powodowej.
73. Strona powodowa w postępowaniu przed sądem krajowym podnosi w tym 
względzie, iż w zawisłej przed sądem krajowym sprawie chodzi o rejestrację nazwy 
domeny obejmującej pojęcie rodzajowe, co w żadnym razie nie może naruszyć praw 
osób trzecich, zważywszy, że nikt nie dysponuje wyłącznymi prawami do określeń 
rodzajowych. Działania o charakterze spekulacyjnym lub stanowiące nadużycie, któ-
rych zwalczaniu służą określone w art. 21 ust. 3 rozporządzenia nr 874/2004 przy-
padki istnienia złej wiary, należy zatem z definicji wykluczyć w przypadku rejestracji 
nazw domen obejmujących pojęcia rodzajowe. Według strony powodowej w postę-
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powaniu przed sądem krajowym oznacza to, iż nie działała ona w złej wierze w rozu-
mieniu art. 21 ust. 3 omawianego rozporządzenia.
74. Twierdzenie to jest błędne z dwóch powodów. Po pierwsze, opiera się ono na 
obalonym w pkt 31–39 niniejszego wyroku założeniu, że zawarte w art. 21 ust. 3 
rozporządzenia nr 874/2004 wyliczenie okoliczności uzasadniających złą wiarę ma 
wyczerpujący charakter. Po drugie, nie uwzględnia ono okoliczności, że istnieć mogą 
uzasadnione wcześniejsze prawa do określeń rodzajowych. Trybunał orzekł już bo-
wiem, że prawo Unii, a w szczególności art. 3 ust. 1 lit. b) i c) pierwszej dyrektywy 
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodaw-
stw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, 
L 40, s. 1) nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakte-
rze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa 
członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniające-
go lub jest opisowy w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono 
o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w któ-
rym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa (wyrok 
z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie C–421/04 Matratzen Concord, Zb.Orz. s. I–2303, 
pkt 26, 32, a także sentencja).
75. Skoro zatem nie można wykluczyć istnienia wcześniejszych praw do nazwy od-
powiadającej oznaczeniu rodzajowemu, takie zachowanie jak zachowanie strony po-
wodowej w postępowaniu przed sądem krajowym wiąże się z ryzykiem wyrządzenia 
szkody podmiotom tych praw.
76. Ponadto takie zachowanie jak to opisane w pkt 70 niniejszego wyroku oznacza 
próbę uzyskania nienależnej korzyści ze szkodą dla wszystkich innych osób zainte-
resowanych tą samą nazwą domeny, które nie dysponują stosownymi wcześniej-
szymi prawami i które muszą wobec tego wstrzymać się ze złożeniem wniosku 
o zarejestrowanie aż do rozpoczęcia otwartej rejestracji nazw domen najwyższego 
poziomu .eu.
77. Na piąte z przedstawionych pytań należy zatem udzielić odpowiedzi, że w celu 
ustalenia, czy dopuszczono się działania w złej wierze w rozumieniu art. 21 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia nr 874/2004 w związku z ust. 3 tego artykułu, sąd krajo-
wy zobowiązany jest uwzględnić wszelkie czynniki istotne w danym przypadku, 
a w szczególności okoliczności, w których została dokonana rejestracja znaku to-
warowego oraz okoliczności, w których zarejestrowano nazwę domeny najwyższe-
go poziomu .eu.
Spośród okoliczności, w których została dokonana rejestracja znaku towarowego, 
sąd krajowy winien uwzględnić w szczególności:

 – zamiar nieposługiwania się tym znakiem na rynku, w odniesieniu do którego 
ubiegano się o ochronę,

 – wygląd znaku towarowego,
 – fakt zarejestrowania znacznej liczby innych znaków towarowych odpowiadają-

cych oznaczeniom rodzajowym, oraz
 – fakt zarejestrowania znaku towarowego tuż przed rozpoczęciem rejestracji eta-

powej nazw domen najwyższego poziomu .eu.
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Spośród okoliczności, w których zarejestrowano nazwę domeny najwyższego pozio-
mu .eu, sąd krajowy winien uwzględnić w szczególności:

 – okoliczność wykorzystania znaków specjalnych lub znaków przestankowych no-
szącego znamiona nadużycia w rozumieniu art. 11 rozporządzenia nr 874/2004, 
w celu zastosowania zapisanych w tym artykule zasad transkrypcji,

 – okoliczność dokonania rejestracji w trakcie pierwszego etapu przewidzianej 
w tym rozporządzeniu rejestracji etapowej, na podstawie znaku towarowego na-
bytego w okolicznościach takich jak zaistniałe w sprawie zawisłej przed sądem 
krajowym, oraz

 – okoliczność złożenia dużej liczby wniosków o rejestrację nazw domen odpowia-
dających nazwom rodzajowym.

W przedmiocie pytań pierwszego, drugiego i trzeciego
78. W świetle odpowiedzi udzielonych na czwarte i piąte pytanie prejudycjalne, 
a także w świetle okoliczności sprawy zawisłej przed sądem krajowym nie zachodzi 
potrzeba udzielania odpowiedzi na trzy pierwsze pytania.
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3. C–320/12 (27.06.2013) 
Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd  
przeciwko Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Pojęcie „złej wiary” autonomicznym pojęciem prawa unii

wyrOK trybunału (piąta izba) z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie C–320/12 malaysia Dairy Industries Pte. ltd  

przeciwko ankenævnet for Patenter og Varemærker

tezy

1) wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95/we Parlamentu europejskiego 
i rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy doko-
nywać w ten sposób, że pojęcie złej wiary w rozumieniu tego przepisu jest au-
tonomicznym pojęciem prawa unii, które powinno być interpretowane w spo-
sób jednolity w unii europejskiej.

2) wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten spo-
sób, że aby wykazać istnienie złej wiary dokonującego zgłoszenie do rejestracji 
znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu, należy uwzględnić wszystkie 
istotne czynniki występujące w danej sprawie i istniejące w chwili dokonywa-
nia zgłoszenia do rejestracji. Okoliczność, że dokonujący takiego zgłoszenia wie 
lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa znaku towarowego za granicą 
w chwili dokonywania zgłoszenia, który można pomylić ze znakiem, o którego 
rejestrację wniesiono, nie wystarcza sama w sobie do tego, aby wykazać ist-
nienie w rozumieniu tego przepisu złej wiary dokonującego takie zgłoszenie.

3) wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten 
sposób, że nie pozwala on państwom członkowskim na ustanowienie szcze-
gólnego systemu ochrony zagranicznych znaków towarowych, który różni się 
od tego ustanowionego w tym przypisie i oparty jest na fakcie, że dokonujący 
zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego wiedział lub powinien był wiedzieć 
o zagranicznym znaku towarowym.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni pojęcia 
złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodaw-
stw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfi-
kowana) (Dz.U. L 299, s. 25).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Malaysia Dairy Industries Pte. 
Ltd (zwaną dalej „Malysia Dairy”) a Ankenævnet for Patenter og Varemærker (kole-
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gium odwoławczym ds. patentów i znaków towarowych, zwanym dalej „kolegium 
odwoławczym”) w przedmiocie zgodności z prawem wydanej przez to kolegium de-
cyzji o unieważnieniu prawa z rejestracji plastikowej butelki jako znaku towarowe-
go, z tego względu, iż Malaysia Dairy wiedziała o zagranicznym znaku towarowym 
Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (zwanej dalej „Yakult”) w momencie dokonywania 
zgłoszenia do rejestracji.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
W 1965 r. Yakult uzyskała w Japonii rejestrację wzoru butelki plastikowej dla napo-
ju mlecznego, który został następnie zarejestrowany jako znak towarowy w Japonii 
oraz w kilku innych krajach, w tym państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Malaysia Dairy wytwarza i sprzedaje od 1977 r. napój mleczny w plastikowej butelce. 
W następstwie zgłoszenia dokonanego w 1980 r. Malaysia Dairy uzyskała zwłaszcza 
w Malezji rejestrację swej butelki plastikowej jako znaku towarowego.
W 1993 r. Malaysia Dairy i Yakult zawarły ugodę określającą ich wzajemne prawa 
i obowiązki co do wykorzystania i rejestracji ich odpowiednich butelek w niektó-
rych krajach.
W następstwie dokonanego w 1995 r. zgłoszenia do rejestracji Malaysia Dairy uzy-
skała w Danii rejestrację swej plastikowej butelki jako trójwymiarowego znaku to-
warowego.
W dniu 16 października 2000 r. Yakult wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji, powo-
łując się na fakt, iż Malaysia Dairy wiedziała lub powinna była wiedzieć o istnieniu 
za granicą wcześniejszych identycznych znaków towarowych, których właścicielem 
była Yakult w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji w rozumieniu art. 15 
ust. 3 pkt 3 ustawy o znakach towarowych. Decyzją z dnia 14 czerwca 2005 r. Patent- 
og Varemærkestyrelsen (duński urząd ds. patentów i znaków towarowych) oddalił 
sformułowany przez Yakult wniosek, stwierdzając zwłaszcza, że ponieważ Malaysia 
Dairy posiadała w Malezji zarejestrowany znak towarowy, o którego rejestrację na-
stępnie wniosła w Danii, jej zła wiara nie mogła przejawić się w niniejszej sprawie po-
przez zwykły fakt, że w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji wiedziała 
ona o zagranicznym znaku towarowym, którego właścicielem jest Yakult.
Yakult złożyła odwołanie od tej decyzji do kolegium odwoławczego, które w dniu 
16 października 2006 r. wydało decyzję o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku to-
warowego, którego właścicielem jest Malaysia Dairy. Kolegium odwoławcze uznało 
między innymi, że wykładni art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o znakach towarowych należy 
dokonywać w ten sposób, że rzeczywista lub domniemana wiedza o używanym za 
granicą znaku towarowym w rozumieniu tego przepisu jest wystarczająca do tego, 
aby wykazać złą wiarę osoby zgłaszającej do rejestracji znak towarowy (zwanej dalej 
„zgłaszającym”), nawet przy założeniu, że uzyskała ona wcześniej rejestrację zgła-
szanego znaku towarowego w innym kraju.
Malysia Dairy złożyła skargę na decyzję kolegium odwoławczego do Sø- og Handel-
sretten (sądu morsko-handlowego), który wyrokiem z dnia 22 października 2009 r. 
utrzymał w mocy decyzję kolegium odwoławczego, wskazując między innymi, iż 
bezsporne jest to, że Malaysia Dairy wiedziała o wcześniejszym znaku towarowym 
Yakult w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji w Danii.
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W dniu 4 listopada 2009 r. Malaysia Dairy złożyła odwołanie od tego wyroku do Hø-
jesteret (sądu najwyższego).
Zdaniem sądu odsyłającego między stronami w postępowaniu głównym istnieje 
spór w kwestii tego czy, po pierwsze, pojęciu złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 
lit. g) dyrektywy 2008/95 należy nadać w prawie Unii jednolitą wykładnię oraz czy, 
po drugie, fakt, że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o istnieniu zagra-
nicznego znaku towarowego, jest wystarczający do tego, aby wykazać, że zgłaszają-
cy działał w złej wierze w rozumieniu tego przepisu.
W tych okolicznościach Højesteret postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się 
do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy pojęcie złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy […] 2008/95 

[…] stanowi wyraz standardu prawnego, który może zostać dookreślony zgodnie 
z prawem krajowym [państw członkowskich], czy też jest to pojęcie prawa Unii 
Europejskiej, któremu należy nadać jednolitą wykładnię w całej Unii Europejskiej?

2) Jeżeli pojęcie złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 jest 
pojęciem prawa Unii Europejskiej, czy należy je interpretować w ten sposób, że 
wystarczy, by wnioskodawca [zgłaszający] wiedział lub powinien był wiedzieć o za-
granicznym znaku towarowym w chwili składania wniosku [dokonywania zgłosze-
nia], czy też dla odmowy rejestracji konieczne jest spełnienie dodatkowej prze-
słanki dotyczącej subiektywnego nastawienia wnioskodawcy [zgłaszającego]?

3) Czy państwo członkowskie może postanowić o wprowadzeniu szczególnej ochro-
ny zagranicznych znaków towarowych, która w odniesieniu do wymogu złej wiary 
różni się od art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 na przykład w ten sposób, że zo-
staje wprowadzony szczegółowy wymóg, by wnioskodawca [zgłaszający] wiedział 
lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
18. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dy-
rektywy 2008/95. Wydaje się jednak, iż część przedmiotowego stanu faktycznego 
w postępowaniu głównym odnosi się do okresu sprzed wejścia w życie dyrektywy 
2008/95, a mianowicie sprzed dnia 28 listopada 2008 r.
19. Odpowiedź, jakiej należy udzielić na pytania prejudycjalne, pozostaje jednak ta 
sama, gdy spór w postępowaniu głównym dotyczy dyrektywy 89/104, z uwagi na to, 
iż art. 4 ust. 4 lit. g) tej dyrektywy jest identyczny z będącym jego odpowiednikiem 
przepisem dyrektywy 2008/95, a treść mających znaczenie dla sprawy motywów 
tych dwóch dyrektyw jest w istocie ta sama.

W przedmiocie pytania pierwszego
20. Zadając pytanie pierwsze, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy 
pojęcie złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 jest pojęciem 
prawa Unii, któremu należy nadać jednolitą wykładnię.
21. W swych uwagach Malaysia Dairy, rząd włoski oraz Komisja Europejska twierdzą, 
iż mamy tutaj do czynienia z autonomicznym pojęciem prawa Unii, któremu należy, 
w różnych instrumentach dotyczących tego prawa, a których przedmiotem są znaki 
towarowe, nadać jednolitą wykładnię.
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22. Yakult i rząd włoski uważają, że jeśli chodzi o pojęcie, które nie jest w sposób 
precyzyjny zdefiniowane w dyrektywie 2008/95, to państwa członkowskie są co do 
zasady uprawnione do tego, aby uściślić jego treść przy poszanowaniu celów tej dy-
rektywy i w zgodzie z zasadą proporcjonalności.
23. Należy przede wszystkim przypomnieć, że dyrektywa 2008/95 w swych arty-
kułach 3 i 4 wymienia bezwzględne i względne podstawy, w oparciu o które można 
odmówić rejestracji znaku towarowego, a jeżeli znak ten jest zarejestrowany, można 
unieważnić prawo wynikające z jego rejestracji. Niektóre z tych podstaw wymie-
nione są dla państw członkowskich w sposób fakultatywny, tak że państwa te, jak 
przypomina o tym motyw 8 dyrektywy 2008/95, „mogą otrzymać lub wprowadzić 
te podstawy do swoich przepisów prawnych”.
24. Artykuł 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 zawiera tego typu fakultatywną pod-
stawę odmowy rejestracji lub unieważnienia prawa do znaku.
25. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zarówno względy jednolitego stosowa-
nia prawa Unii, jak i zasada równości wskazują na to, że treści przepisu prawa Unii, 
który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla okre-
ślenia jego znaczenia i zakresu, należy zwykle nadawać w całej Unii autonomiczną 
i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając kontekst przepisu i cel da-
nego uregulowania (zob. w szczególności wyrok z dnia 22 września 2011 r. w spra-
wie C–482/09 Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I–8701, pkt 29).
26. Bezsporne jest to, że art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 nie zawiera żadnej defi-
nicji pojęcia złej wiary, które nie zostało także zdefiniowane w żadnym innym przepi-
sie tej dyrektywy. Ponadto wspomniany przepis nie zawiera w kontekście tego poję-
cia żadnego wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich. W związku z tym 
znaczenie i zakres tego pojęcia powinny być określone w świetle kontekstu, w który 
wpisuje się rozpatrywany przepis dyrektywy 2008/95, i celu, do którego ona zmierza.
27. Co się tyczy przedmiotu i celu dyrektywy 2008/95, to aczkolwiek nie ulega wąt-
pliwości, że zgodnie z motywem 4 tej dyrektywy nie wydaje się konieczne podej-
mowanie procesu zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie zna-
ków towarowych w pełnym zakresie, to jednak nie zmienia to faktu, że omawiana 
dyrektywa przewiduje harmonizację kluczowych w tej dziedzinie przepisów prawa 
materialnego, a mianowicie, zgodnie z tym samym motywem, przepisów prawa 
krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego, oraz że ten motyw nie wyklucza, by harmonizacja dokonana 
w zakresie tych przepisów była pełna (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r. 
w sprawie C–355/96 Silhouette International Schmied, Rec. s. I–4799, pkt 23; ww. 
wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 30).
28. Należy dodać, iż fakultatywny charakter przepisu dyrektywy 2008/95 nie ma 
wpływu na kwestię, czy brzmieniu tego przepisu powinno się nadać jednolitą wy-
kładnię (zob. podobnie wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C–408/01 
Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I–12537, pkt 18–21).
29. W świetle powyższych rozważań na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, iż 
wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że 
pojęcie złej wiary w rozumieniu tego przepisu jest autonomicznym pojęciem prawa 
Unii, które powinno być w Unii interpretowane w sposób jednolity.
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W przedmiocie pytania drugiego
30. Zadając pytanie drugie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy 
w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze istniejąca 
w momencie dokonywania przez niego zgłoszenia wiedza lub domniemana wiedza 
zgłaszającego o używanym za granicą znaku towarowym, który można pomylić ze 
znakiem, o którego rejestrację wniesiono, jest wystarczająca do tego, aby wykazać, 
że zgłaszający ten działał w złej wierze, czy też należy uwzględnić inne subiektywne 
czynniki dotyczące tego zgłaszającego.
31. W swych uwagach Malaysia Dairy, rząd włoski oraz Komisja twierdzą w świetle 
interpretującego to pojęcie – w kontekście rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11 
s. 1) – orzecznictwa Trybunału, że należy przeprowadzić całościową ocenę wszyst-
kich okoliczności sprawy, opierając się nie tylko na posiadanej przez zgłaszającego 
obiektywnej wiedzy o zagranicznym znaku towarowym, lecz również na jego subiek-
tywnym zamiarze w chwili dokonywania przez niego zgłoszenia.
32. Rząd duński i Yakult utrzymują, że pojęcia złej wiary, w postaci, w jakiej zosta-
ło ono zinterpretowane przez Trybunał w kontekście rozporządzenia nr 40/94, nie 
można transponować do dyrektywy 2008/95. Uważają oni, iż pojęcie złej wiary 
w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 powinno być rozumiane w taki 
sposób, że fakt, iż zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym 
znaku towarowym w momencie dokonywania przez niego zgłoszenia, może być wy-
starczające do tego, aby wykazać, że zgłaszający ten działał w złej wierze. Uważają 
oni, iż potrzeba przewidywalności prawa oraz dobra praktyka administracyjna prze-
mawiają na korzyść takiej wykładni.
33. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału wspólnotowy system znaków towarowych 
jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osią-
gnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich 
systemów krajowych (zob. ww. wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 36 i przy-
toczone tam orzecznictwo).
34. Należy stwierdzić, iż pojęcie złej wiary figuruje w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządze-
nia nr 40/94, zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy unieważnia się „w przy-
padku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia 
znaku towarowego”. Przepis ten został w identyczny sposób powtórzony w art. 52 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w spra-
wie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które uchyliło i zastąpiło 
rozporządzenie nr 40/94.
35. Rozporządzenie nr 207/2009, które uzupełnia prawodawstwo Unii w zakresie 
znaków towarowych, ustanawiając wspólnotowy system znaków towarowych, zmie-
rza do tego samego celu co dyrektywa 2008/95, a mianowicie ustanowienia i funk-
cjonowania rynku wewnętrznego. Mając na względzie konieczność harmonijnego 
wzajemnego oddziaływania między dwoma systemami wspólnotowych i krajowych 
znaków towarowych, pojęcie złej wiary w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 
2008/95 należy interpretować w taki sam sposób jak w kontekście rozporządzenia 
nr 207/2009. Tego rodzaju podejście zapewnia spójne stosowanie w porządku praw-
nym Unii różnych norm, których przedmiotem są znaki towarowe.
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36. Z interpretującego to pojęcie w kontekście omawianego rozporządzenia orzecz-
nictwa wynika, iż istnienie złej wiary należy oceniać całościowo, uwzględniając 
wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie i istniejące w chwili dokony-
wania zgłoszenia, takie jak, między innymi, okoliczność, że zgłaszający wiedział lub 
powinien był wiedzieć, iż osoba trzecia używała oznaczenia identycznego lub podob-
nego dla towaru identycznego lub podobnego. Jednakże okoliczność, iż zgłaszający 
wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używała tego rodzaju oznaczenia, nie 
wystarczy sama w sobie, by wykazać istnienie złej wiary tego zgłaszającego. Należy 
ponadto wziąć pod uwagę zamiar tego zgłaszającego w chwili dokonywania zgło-
szenia do rejestracji znaku towarowego, będący elementem subiektywnym, który 
powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej 
sprawy (zob. podobnie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C–529/07 Choco-
ladefabriken Lindt & Sprüngli Lindt, Zb.Orz. s. I–4893, pkt 37 i 40–42).
37. Mając na względzie powyższe rozważania, na pytanie drugie należy odpowie-
dzieć, że wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten 
sposób, że aby wykazać istnienie złej wiary zgłaszającego w rozumieniu tego przepi-
su, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie i ist-
niejące w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji. Okoliczność, że zgłaszający 
wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa znaku towarowego za granicą 
w chwili dokonywania zgłoszenia, który można pomylić ze znakiem, o którego reje-
strację wniesiono, nie wystarcza sama w sobie do tego, aby wykazać istnienie złej 
wiary zgłaszającego w rozumieniu tego przepisu.

W przedmiocie pytania trzeciego
38. Zadając pytanie trzecie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy 
art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 umożliwia państwom członkowskim ustano-
wienie szczególnej ochrony zagranicznych znaków towarowych opartej na fakcie, że 
zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym znaku towarowym.
39. Malaysia Dairy, rząd włoski i Komisja uważają, że zakres swobody, jakim dyspo-
nują państwa członkowskie w ramach podstaw odmowy lub unieważnienia rejestra-
cji wymienionych fakultatywnie w art. 4 ust. 4 dyrektywy 2008/95, jest ograniczony 
do utrzymania lub wprowadzenia w ich odpowiednich ustawodawstwach przedmio-
towych podstaw i nie pozwala im na dodanie dodatkowych podstaw.
40. Yakult i rząd duński utrzymywały natomiast, że z uwagi na fakt, iż przepisy krajo-
we w dziedzinie objętej art. 4 ust. 4 lit. g) dyrektywy 2008/95 nie oddziałują w spo-
sób bardziej bezpośredni na rynek wewnętrzny, nie można uznać, iż przepis ten 
zmierza do całkowitej harmonizacji.
41. Należy podkreślić, że chociaż podstawy zawarte w art. 4 ust. 4 dyrektywy 
2008/95 są wymienione przez prawodawcę Unii w sposób fakultatywny, to jednak 
pozostawiony państwu członkowskiemu zakres swobody jest ograniczony do tego, 
aby przewidzieć tę podstawę w postaci, w jakiej została ona określona przez prawo-
dawcę, bądź nie w swym prawie krajowym (zob. analogicznie, jeżeli chodzi o art. 5 
ust. 2 dyrektywy 89/104, ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, 
pkt 18–20).
42. Dyrektywa 2008/95 zabrania państwom członkowskim wprowadzania podstaw 
odmowy lub unieważnienia rejestracji innych niż te, które zawarte są w tej dyrekty-



101

C–320/12 (27.06.2013)

wie, co potwierdzone zostało w jej motywie 8, zgodnie z którym podstawy odmowy 
lub unieważnienia rejestracji samego znaku towarowego, na przykład dotyczące ko-
lizji między znakiem towarowym a prawami wcześniejszymi, powinny być wymie-
nione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw wymienione są 
w sposób fakultatywny dla państw członkowskich, które dzięki temu mogą utrzymać 
lub wprowadzić te podstawy do swoich przepisów prawnych.
43. Na pytanie trzecie należy zatem odpowiedzieć, że wykładni art. 4 ust. 4 lit. g) 
dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że nie pozwala on państwom 
członkowskim na ustanowienie szczególnego systemu ochrony zagranicznych zna-
ków towarowych, który różni się od tego ustanowionego w tym przypisie i oparty 
jest na fakcie, że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć o zagranicznym zna-
ku towarowym.
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odróżniająca

1. C–353/03 (7.07.2005) 
Société des produits Nestlé SA przeciwko Mars UK Ltd

używanie znaku jako części innego znaku lub w połączeniu z nim

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 7 lipca 2005 r.  
w sprawie C–353/03 Société des produits nestlé Sa  

przeciwko mars uK ltd

teza

znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 
pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towa-
rowych w następstwie używania tego znaku jako części innego zarejestrowanego 
znaku towarowego lub w połączeniu z nim.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 
ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na 
celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków to-
warowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”) oraz art. 7 ust. 3 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego 
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1; zwanego dalej „rozporządzeniem”).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Société des produits Nestlé 
SA (zwaną dalej „Nestlé”) a Mars UK Ltd (zwaną dalej „Mars”), którego przedmiot 
stanowi wniosek Nestlé o zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego części 
sloganu zarejestrowanego jako znak towarowy, którego właścicielem jest Nestlé.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
Slogan „Have a break… Have a Kit Kat” („zrób sobie przerwę… weź Kit Kat”) podob-
nie jak nazwa „Kit Kat” są zarejestrowanymi w Zjednoczonym Królestwie znakami 

V
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towarowymi dla towarów z klasy 30 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, a mia-
nowicie dla wyrobów czekoladowych, słodyczy, cukierków i ciastek.
W dniu 28 marca 1995 r. Nestlé będąca właścicielem tych dwóch znaków towaro-
wych wniosła o rejestrację w Zjednoczonym Królestwie znaku towarowego HAVE 
A BREAK dla towarów z klasy 30.
Mars, powołując się w szczególności na art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy, wniosła sprze-
ciw wobec rejestracji tego znaku.
W dniu 31 maja 2002 r. sprzeciw został uwzględniony w oparciu o ten przepis i wnio-
sek o rejestrację został odrzucony.
Nestlé wniosła skargę do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. 
Skarga została oddalona wyrokiem z dnia 2 grudnia 2002 r.
Nestlé wniosła apelację od tego wyroku do Court of Appeal (England & Wales) (Civil 
Division).
Sąd ten stwierdza, że w świetle okoliczności zawisłego przed nim sporu, wyraże-
nie „Have a break” jest pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego oraz 
że związku z tym przepis art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy wyklucza co do zasady jego 
rejestrację w charakterze znaku towarowego.
Sąd krajowy uważa, że rejestracja może nastąpić wyłącznie na podstawie art. 3 
ust. 3 dyrektywy, jeżeli udowodnione zostanie, że znak uzyskał charakter odróżnia-
jący w następstwie jego używania.
Sąd krajowy wskazuje, że ten wniosek o rejestrację został odrzucony ze względu 
na to, że wyrażenie „HAVE A BREAK” było używane głównie jako część zarejestro-
wanego znaku towarowego HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT, a nie faktycznie jako 
samodzielny znak.
Sąd ten zwraca uwagę, że zdaniem Nestlé koncepcja ta może mieć daleko idące 
konsekwencje dla podmiotów zamierzających zgłosić znaki towarowe obejmujące 
kształty, ponieważ tego rodzaju znaki towarowe są rzadko używane samodzielnie.
Sąd zauważa, że wyrażenie podobne do sloganu, połączone ze znakiem towarowym, 
może na skutek jego powtarzania przez pewien czas wywierać odrębne i niezależne 
wrażenie, a w konsekwencji uzyskać charakter odróżniający w następstwie używa-
nia.
W tych okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowił 
zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem preju-
dycjalnym:

„Czy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 
ust. 3 [dyrektywy] i art. 7 ust. 3 [rozporządzenia] w wyniku lub w następstwie uży-
wania tego znaku jako części innego znaku towarowego lub w połączeniu z tym 
innym znakiem?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
18. Ze względu na informacje zawarte w postanowieniu odsyłającym zadane pytanie 
należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy ono jedynie wykładni dyrektywy, ponieważ 
rozporządzenie nie znajduje zastosowania do postępowania przed sądem krajowym.
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19. W pytaniu tym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy znak towarowy 
może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy w na-
stępstwie używania tego znaku jako części zarejestrowanego znaku towarowego lub 
w połączeniu z nim.
20. Nestlé oraz rząd irlandzki twierdzą, że na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy znak 
towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania go jako 
części innego znaku towarowego lub w połączeniu z nim.
21. Mars, rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja Wspólnot Europejskich 
uważają, że znak towarowy nie może uzyskać charakteru odróżniającego wyłącz-
nie w następstwie używania go jako części złożonego znaku towarowego. Mars 
i Komisja przyznają natomiast, że znak towarowy może uzyskać charakter odróż-
niający w następstwie używania go w połączeniu z innym znakiem towarowym. 
Rząd Zjednoczonego Królestwa twierdzi ponadto, że znak towarowy może uzyskać 
charakter odróżniający również w następstwie używania go jako fizycznego ele-
mentu innego znaku.
22. W związku z tym należy przypomnieć, że w świetle art. 2 dyrektywy znak towa-
rowy ma charakter odróżniający, pod warunkiem że umożliwia odróżnianie towarów 
lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
23. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje 
się już zarejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróż-
niającego charakteru.
24. Niemniej jednak art. 3 ust. 3 dyrektywy wyłącza stosowanie art. 3 ust. 1 lit. b), 
jeżeli przed datą zgłoszenia rejestracji i w następstwie jego używania znak uzyskał 
charakter odróżniający.
25. Niezależnie od tego, czy znak towarowy posiada samoistny charakter odróż-
niający, czy też uzyskał go w następstwie używania, charakter odróżniający należy 
oceniać po pierwsze w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono 
o rejestrację, oraz po drugie w odniesieniu do przypuszczalnego sposobu postrze-
gania znaku towarowego przez właściwie poinformowanego oraz dostatecznie 
uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub 
usług (wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C–299/99 Philips, Rec. s. I–5475, 
pkt 59 i 63).
26. W odniesieniu do uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego 
w następstwie używania należy stwierdzić, że fakt rozpoznawania przez właściwy 
krąg odbiorców towaru lub usługi jako pochodzącego z określonego przedsiębior-
stwa musi wynikać z używania danego znaku w charakterze znaku towarowego (ww. 
wyrok w sprawie Philips, pkt 64).
27. Dla spełnienia tego ostatniego wymogu, będącego przedmiotem sporu przed 
sądem krajowym, nie jest bezwzględnie konieczne, by zgłoszony znak towarowy był 
używany samodzielnie.
28. W istocie art. 3 ust. 3 dyrektywy nie zawiera ograniczenia w tym względzie, po-
nieważ wspomina jedynie o „używaniu” znaku.
29. W związku z tym wyrażenie „używanie znaku w charakterze znaku towarowego” 
należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku w tym celu, aby 
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właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar lub usługę jako pochodzące z określo-
nego przedsiębiorstwa.
30. Tego rodzaju rozpoznanie i związane z tym uzyskanie przez znak towarowy cha-
rakteru odróżniającego może nastąpić zarówno w następstwie używania go jako 
części zarejestrowanego znaku towarowego lub jako jego elementu, jak i w następ-
stwie używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem 
towarowym. W tych dwóch przypadkach wystarczy, gdy w następstwie używania 
zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznaje towar lub usługę oznaczone 
wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące 
z określonego przedsiębiorstwa.
31. Należy przypomnieć, iż wszystkie elementy, na podstawie których można wy-
kazać, że znak towarowy stał się zdolny do identyfikowania określonych towarów 
lub usług należy oceniać całościowo oraz, że w ramach tej oceny można brać pod 
uwagę w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geo-
graficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez 
przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup 
odbiorców, którzy dzięki znakowi towarowemu rozpoznają towar lub usługę jako 
pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlo-
wych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych (wyrok z dnia 4 maja 
1999 r. w sprawach połączonych C–108/97 i C–109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. 
s. I–2779, pkt 49 i 51).
32. Ostatecznie na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, że znak towarowy 
może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy w na-
stępstwie używania go jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub 
w połączeniu z nim.
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2. C–108/05 (7.09.2006) 
Bovemij Verzekeringen NV  
przeciwko Benelux-Merkenbureau

nabycie wtórnej zdolności odróżniającej

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 września 2006 r.  
w sprawie C–108/05 bovemij Verzekeringen nV  

przeciwko beneluxmerkenbureau

tezy

1) artykuł 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odno-
szących się do znaków towarowych powinien być interpretowany w ten spo-
sób, że znak towarowy może być zarejestrowany na podstawie tego przepisu 
tylko wówczas, gdy nabył on charakter odróżniający w drodze używania na 
całej części terytorium państwa członkowskiego (lub – w przypadku beneluk-
su – na całej części terytorium tego związku państw), w której występowała 
podstawa odmowy rejestracji.

2) jeśli znak towarowy składa się z jednego lub większej liczby słów występują-
cych w języku urzędowym państwa członkowskiego lub beneluksu, a podsta-
wa odmowy jego rejestracji występuje w jednej tylko strefie językowej tego 
państwa członkowskiego lub – w przypadku beneluksu – w jednej z jego stref 
językowych, należy wykazać, że znak towarowy nabył charakter odróżniający 
w drodze używania w całej tej strefie językowej. Dla tak określonej strefy języ-
kowej należy ustalić, czy zainteresowani odbiorcy, lub przynajmniej ich znaczą-
ca część, potrafią dzięki znakowi towarowemu określić towar lub usługę jako 
pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 
ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na 
celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków to-
warowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten złożony został w ramach postępowania w sporze między Bovemij Ve-
rzekeringen NV (zwaną dalej „Bovemij”) a BeneluxMerkenbureau (Urzędem Znaków 
Towarowych Państw Beneluksu, zwanym dalej „BMB”), dotyczącym odmowy ze 
strony BMB rejestracji jako znaku towarowego oznaczenia „EUROPOLIS”.
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Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
W dniu 28 maja 1997 r. Bovemij dokonała w BMB zgłoszenia oznaczenia „EUROPO-
LIS” jako słownego znaku towarowego dla następujących klas usług porozumienia 
nicejskiego:
klasa 36: ubezpieczenia; sprawy finansowe; sprawy monetarne; sprawy nie- 
ruchomości;
klasa 39: transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży.
Pismem z dnia 31 października 1997 r. BMB powiadomił Bovemij o wstępnej od-
mowie rejestracji, uzasadniając ją w sposób następujący: „Oznaczenie EUROPOLIS 
składa się z będącego w powszechnym użyciu przedrostka „EURO” (oznaczającego 
Europę) oraz określenia rodzajowego „POLIS” i w stosunku do wskazanych usług 
należących do klas 36 i 39 ma charakter wyłącznie opisowy, wskazując na polisę 
dotyczącą Europy. W związku z powyższym oznaczenie to jest zupełnie pozbawione 
charakteru odróżniającego […]”.
W piśmie z dnia 14 kwietnia 1998 r. Bovemij sprzeciwiła się wstępnej odmowie re-
jestracji, podnosząc, że zgłoszone do rejestracji oznaczenie jest od 1988 r. regular-
nie wykorzystywane jako znak towarowy w obrocie gospodarczym przez Europolis 
BV, spółkę zależną Bovemij. Na poparcie tego twierdzenia Bovemij przedstawiła trzy 
broszury Europolis BV dotyczące ubezpieczeń rowerowych i zadeklarowała, że w ra-
zie potrzeby gotowa jest przedstawić dodatkowe dowody.
W piśmie z dnia 5 maja 1998 r. BMB stwierdził, że nie znalazł on podstaw do zmiany 
wstępnej decyzji odmownej w treści sprzeciwu wniesionego przez Bovemij. BMB 
wskazał, że nie doszło do uzyskania przez oznaczenie charakteru odróżniającego 
w drodze używania z uwagi na to, iż okres tego używania był zbyt krótki. Zaznaczył 
on ponadto, że przedstawione dowody świadczyły jedynie o używaniu oznaczenia 
jako nazwy handlowej.
Pismem z dnia 28 maja 1998 r. BMB powiadomił Bovemij o decyzji zawierającej 
„ostateczną odmowę” rejestracji zgłoszonego oznaczenia.
Bovemij wystąpiła do Gerechtshof te ’s Gravenhage (sąd apelacyjny w Hadze) wno-
sząc o nakazanie BMB rejestracji zgłoszonego oznaczenia. W uzasadnieniu skargi Bo-
vemij podniosła przede wszystkim, że oznaczenie „EUROPOLIS” posiada samoistny 
charakter odróżniający i – dodatkowo – że oznaczenie to uzyskało charakter odróż-
niający w drodze używania przed dniem dokonania zgłoszenia. BMB zaprzeczył tym 
stwierdzeniom.
Jeśli chodzi o główny argument wysunięty przez Bovemij, Gerechtshof stwierdził, że 
zgłoszone oznaczenie stanowi połączenie słowa „POLIS” i przedrostka „EURO”. Ni-
derlandzkie słowo „polis” odnosi się zwykle do umowy ubezpieczenia. Jest to okre-
ślenie rodzajowe obejmujące liczne rodzaje ubezpieczeń. „EURO” jest nazwą (znaną 
już w chwili złożenia zgłoszenia) jednostki monetarnej będącej obecnie w obiegu 
w krajach Beneluksu. Przedrostek ten stanowi także powszechnie używany skrót 
wyrazów „Europa” i „europejski”. Zdaniem Gerechtshof, jest to określenie będące 
w tak częstym użyciu, że należy mu odmówić jakiegokolwiek autonomicznego cha-
rakteru odróżniającego. Zdaniem tego sądu określenie „EURO” może ponadto ozna-
czać w języku potocznym istotną cechę usług, mianowicie ich jakość, europejskie 
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pochodzenie lub takież przeznaczenie. Dzięki przedrostkowi „EURO” występujące 
w postępowaniu głównym oznaczenie wskazuje na ubezpieczenie o wymiarze eu-
ropejskim.
Gerechtshof uznał zatem, że oznaczenie „EUROPOLIS” składa się wyłącznie z ozna-
czeń i wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania właściwości towaru, 
z uwagi na to, iż oznaczenie to całkowicie pozbawione jest charakteru odróżniającego.
Jeśli chodzi o podnoszony dodatkowo argument, zgodnie z którym oznaczenie „EU-
ROPOLIS” nabyło charakter odróżniający w drodze używania, Bovemij wskazała, iż 
aby dane oznaczenie mogło nabyć charakter odróżniający w drodze używania, wy-
starczy, że jest ono postrzegane jako znak towarowy na znacznej części terytorium 
Beneluksu, która może obejmować wyłącznie obszar Niderlandów, z zastrzeżeniem 
spełnienia pozostałych przesłanek.
BMB twierdził, że aby dane oznaczenie mogło nabyć charakter odróżniający w dro-
dze używania, konieczne jest, by z powodu tego używania postrzegane było ono jako 
znak towarowy na całym terytorium Beneluksu, czyli w Królestwie Belgii, Królestwie 
Niderlandów oraz Wielkim Księstwie Luksemburga.
Gerechtshof stwierdził, że strony nie są zgodne co do tego, jakie terytorium nale-
ży wziąć pod uwagę przy ustalaniu, czy oznaczenie nabyło charakter odróżniający 
w drodze używania.
Dodał on, że w krajach Beneluksu kwestię tę należy oceniać według stanu na dzień 
złożenia zgłoszenia, czyli że można wziąć jedynie pod uwagę używanie oznaczenia 
„EUROPOLIS” do dnia 28 maja 1997 r.
W tych okolicznościach Gerechtshof zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybuna-
łu z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy należy rozumieć w ten sposób, że aby doszło do naby-

cia przez dane oznaczenie (w sprawie niniejszej znak towarowy z kraju Beneluksu) 
charakteru odróżniającego w drodze używania, o którym mowa w tym ustępie, 
konieczne jest, by przed złożeniem zgłoszenia oznaczenie to postrzegane było jako 
znak towarowy przez właściwy krąg odbiorców na całym terytorium Beneluksu, 
czyli łącznie na terenie Belgii, Luksemburga i Niderlandów?

W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej:
2) Czy wymieniona w art. 3 ust. 3 dyrektywy przesłanka rejestracji, o której mowa 

w tym ustępie, jest spełniona, jeśli z powodu używania oznaczenia właściwy krąg 
odbiorców postrzega je jako znak towarowy na znaczącej części terytorium Be-
neluksu i czy taka znacząca część może ograniczać się na przykład do terytorium 
Niderlandów?

3) 
a) Czy przy ocenie charakteru odróżniającego nabytego w drodze używania, 

o którym mowa w art. 3 ust. 3 dyrektywy, przez oznaczenie złożone z jednego 
lub większej liczby słów występujących w języku urzędowym obowiązującym 
na terytorium państwa członkowskiego (lub – jak w niniejszej sprawie – na 
terytorium Beneluksu) należy wziąć pod uwagę strefy językowe istniejące na 
tym terytorium?
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b) Czy aby dane oznaczenie można było zarejestrować jako znak towarowy, wy-
starczy, by właściwy krąg odbiorców postrzegał je jako znak towarowy w zna-
czącej części strefy językowej państwa członkowskiego (lub – jak w niniejszej 
sprawie – terytorium Beneluksu), w której język ten jest językiem urzędowym, 
przy założeniu, że spełnione są pozostałe przesłanki rejestracji?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego
19. Poprzez dwa pierwsze pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy 
domaga się zasadniczo wskazania, które terytorium należy wziąć pod uwagę, aby 
ocenić, czy dane oznaczenie nabyło w państwie członkowskim lub grupie państw 
członkowskich mającej wspólne prawodawstwo dotyczące znaków towarowych, ta-
kiej jak Beneluks, charakter odróżniający w drodze używania w rozumieniu art. 3 
ust. 3 dyrektywy.
20. Należy przede wszystkim przypomnieć, że jeśli chodzi o znaki towarowe zareje-
strowane w BMB, terytorium Beneluksu należy traktować jako terytorium państwa 
członkowskiego z uwagi na treść art. 1 dyrektywy, zgodnie z którym znaki te trakto-
wane są jak znaki zarejestrowane w państwie członkowskim (wyrok z dnia 14 wrze-
śnia 1999 r. w sprawie C–375/97 General Motors, Rec. s. I–5421, pkt 29).
21. Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy nie ustanawia niezależnego prawa do rejestracji zna-
ku towarowego, lecz jedynie wyjątek od podstaw odmowy rejestracji wymienionych 
w art. 3 ust. 1 lit. b)–d) dyrektywy. Zakres stosowania tego przepisu należy zatem 
oceniać w odniesieniu do tych podstaw odmowy rejestracji.
22. Aby ocenić, czy wskazane wyżej podstawy odmowy rejestracji nie znajdują za-
stosowania z uwagi na to, że oznaczenie nabyło charakter odróżniający w drodze 
używania na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy, istotna jest jedynie sytuacja na tej 
części terytorium danego państwa członkowskiego (lub, w stosownych przypad-
kach, sytuacja na części terytorium Beneluksu), w odniesieniu do której stwierdzono 
występowanie podstaw odmowy rejestracji [zob. podobnie w kwestii art. 7 ust. 3 
rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólno-
towego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) – przepisu, który jest co do zasa-
dy identyczny z art. 3 ust. 3 dyrektywy – wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w spra-
wie C–25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I–5719, pkt 83].
23. W konsekwencji w odpowiedzi na dwa pierwsze pytania należy stwierdzić, że 
art. 3 ust. 3 dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że znak towaro-
wy może być zarejestrowany na podstawie tego przepisu, tylko wówczas, gdy nabył 
on charakter odróżniający w drodze używania na całej części terytorium państwa 
członkowskiego (lub – w przypadku Beneluksu – na całej części terytorium tego 
związku państw), w której występowała podstawa odmowy rejestracji.

W przedmiocie pytania trzeciego
24. Poprzez trzecie pytanie sąd krajowy zapytuje zasadniczo, w jakim stopniu przy 
dokonywaniu oceny nabycia charakteru odróżniającego w drodze używania przez 
oznaczenie składające się z jednego lub większej liczby słów występujących w języ-
ku urzędowym danego państwa członkowskiego lub państwa będącego członkiem 
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Beneluksu, należy mieć na uwadze strefy językowe występujące w danym państwie 
członkowskim lub – w stosownych przypadkach – w Beneluksie.
25. W postępowaniu głównym BMB i sąd krajowy uznały, że występujące w sprawie 
oznaczenie jest opisowe i pozbawione charakteru odróżniającego, które to właści-
wości powodują odmowę rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy. 
Organy te doszły do takiego przekonania w szczególności na tej podstawie, że nider-
landzki wyraz „polis” wskazuje zwykle na umowę ubezpieczenia. Podstawy odmowy 
rejestracji występujące w postępowaniu głównym dotyczą zatem jedynie tej części 
terytorium Beneluksu, która posługuje się językiem niderlandzkim.
26. Mając na względzie treść odpowiedzi udzielonej na dwa pierwsze pytania, nale-
ży stwierdzić, że przy dokonywaniu oceny, czy taki znak towarowy nabył charakter 
odróżniający w drodze używania – która to okoliczność powoduje, iż nie znajdują 
zastosowania podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 3 ust. 3 dyrektywy – 
należy wziąć pod uwagę niderlandzkojęzyczną część terytorium Beneluksu.
27. Właściwy organ obowiązany jest zbadać, czy w tak określonej strefie języko-
wej zainteresowani odbiorcy, lub przynajmniej ich znacząca część, potrafią dzięki 
znakowi towarowemu określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego 
przedsiębiorstwa (zob. podobnie wyroki: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączo-
nych C–108/97 i C–109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I–2779, pkt 52 oraz z dnia 
18 czerwca 2002 r. w sprawie C–299/99 Philips, Rec. s. I–5475, pkt 61).
28. W konsekwencji w odpowiedzi na pytanie trzecie należy stwierdzić, że jeśli znak 
towarowy składa się z jednego lub większej liczby słów występujących w języku 
urzędowym państwa członkowskiego lub Beneluksu, a podstawa odmowy jego re-
jestracji występuje w jednej tylko strefie językowej tego państwa członkowskiego 
lub – w przypadku Beneluksu – w jednej z jego stref językowych, należy wykazać, 
że znak towarowy nabył charakter odróżniający w drodze używania w całej tej stre-
fie językowej. Dla tak określonej strefy językowej należy ustalić, czy zainteresowani 
odbiorcy, lub przynajmniej ich znacząca część, potrafią dzięki znakowi towarowemu 
określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.
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3. C–217/13 i C–218/13 (19.06.2014)
Oberbank AG (C–217/13), Banco Santander SA 
(C–218/13), Santander Consumer Bank AG (C–218/13) 
przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej/znak składający się  
z pojedynczego koloru

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 19 czerwca 2014 r.  
w sprawach połączonych C–217/13 i C–218/13 Oberbank AG (C–217/13),  

Banco Santander SA (C–218/13), Santander Consumer Bank AG (C–218/13)  
przeciwko Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV

Tezy

1) Artykuł 3 ust. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE 
z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować 
w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie wykładni prawa krajowego, zgodnie 
z którą w postępowaniach, w których podnoszona jest kwestia, czy znak to-
warowy w postaci bezkonturowego koloru uzyskał charakter odróżniający 
w następstwie używania, konieczne jest we wszystkich przypadkach, aby prze-
prowadzone wśród konsumentów badanie opinii wykazało poziom rozpozna-
walności tego znaku towarowego wynoszący co najmniej 70%.

2) Artykuł 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten 
sposób, że w sytuacji gdy państwo członkowskie nie skorzystało z uprawnienia 
przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie tej dyrektywy, w toku postępo-
wania w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku towarowego dotyczące-
go znaku towarowego pozbawionego samoistnego charakteru odróżniającego, 
w celu dokonania oceny, czy ten znak towarowy uzyskał charakter odróżniają-
cy w następstwie używania, należy zbadać, czy uzyskał on taki charakter przed 
datą złożenia wniosku o rejestrację tego znaku. W tym względzie jest bez zna-
czenia, że właściciel kwestionowanego znaku towarowego podnosi, iż w każ-
dym razie uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania po dacie 
złożenia wniosku o rejestrację, aczkolwiek jeszcze przed datą jego rejestracji. 

3) Artykuł 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 należy interpretować 
w ten sposób, że w sytuacji gdy państwo członkowskie nie skorzystało z upraw-
nienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie tej dyrektywy, przepis ten 
nie stoi na przeszkodzie temu, aby w toku postępowania w przedmiocie unie-
ważnienia prawa do znaku towarowego kwestionowany znak towarowy został 
unieważniony, gdy jest pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego 
i gdy właścicielowi znaku towarowego nie udaje się wykazać, że ten znak towa-
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rowy uzyskał – przed datą złożenia wniosku o rejestrację – charakter odróżnia-
jący w następstwie używania, które miało miejsce.

wyrok
Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni art. 3 ust. 1 
i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 
2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25; sprostowanie Dz.U. L 2009, L 11, s. 86).
Wnioski te zostały złożone w ramach sporów – w sprawie C–217/13 – między Ober-
bank AG (zwanym dalej „Oberbankiem”) a Deutscher Sparkassen- und Giroverband 
eV (zwanym dalej „DSGV”) oraz – w sprawie C–218/13 – między Banco Santander 
SA (zwanym dalej „Banco Santander”) i Santander Consumer Bank AG (zwanym da-
lej „Santander Consumer Bank”) a DSGV w przedmiocie wniosków o unieważnienie 
prawa do znaku towarowego w postaci bezkonturowego koloru czerwonego, które-
go właścicielem jest DSGV.

Postępowania główne i pytania prejudycjalne
Z postanowień odsyłających wynika, że DSGV w dniu 7 lutego 2002 r. złożył wnio-
sek o rejestrację znaku towarowego w postaci bezkonturowego koloru czerwonego 
(HKS 13) w odniesieniu do szeregu towarów i usług. 
Decyzją z dnia 4 września 2003 r. Deutsches Patent- und Markenamt (niemiecki 
urząd ds. patentów i znaków towarowych, zwany dalej „DPMA”) odrzucił wniosek. 
DSGV wniósł sprzeciw od tej decyzji i ograniczył wniosek o rejestrację do określo-
nych usług należących do klasy 36 w rozumieniu porozumienia nicejskiego przedsta-
wił wyniki badania opinii wśród odbiorców z dnia 24 stycznia 2006 r.
Decyzją z dnia 28 czerwca 2007 r. DPMA uchylił następnie zaskarżoną decyzję na tej 
podstawie, że w związku z przedstawioną ekspertyzą w odniesieniu do usług obję-
tych jeszcze wnioskiem o rejestrację należy przyjąć, że znak towarowy uzyskał reno-
mę w kręgu odbiorców w rozumieniu § 8 ust. 3 Gesetz über den Schutz von Marken 
und sonstigen Kennzeichen (ustawy dotyczącej ochrony znaków towarowych i in-
nych oznaczeń) (dalej: MarkenG) na poziomie 67,9%. Rzeczony znak towarowy został 
zarejestrowany w dniu 11 lipca 2007 r. w odniesieniu do usług należących do klasy 
36 zasadniczo odpowiadającym różnym usługom finansowym banku obsługującego 
klientów detalicznych.
W dniu 15 stycznia 2008 r. Oberbank wystąpił z wnioskiem o unieważnienie prawa do 
analizowanego znaku towarowego, twierdząc w szczególności, że nie uzyskał on cha-
rakteru odróżniającego w następstwie używania. DSGV zakwestionował ten wniosek.
Decyzją z dnia 16 czerwca 2009 r. DPMA odrzucił wniosek o wykreślenie, uznawszy, 
że choć zakwestionowany znak towarowy nie ma w istocie charakteru odróżniają-
cego, to jednak uzyskał taki charakter w następstwie używania, jak na to wskazują 
wyniki badania opinii wśród odbiorców z dnia 24 stycznia 2006 r. i inne dokumenty 
przedstawione przez DSGV.
Oberbank wystąpił do sądu odsyłającego ze skargą o stwierdzenie nieważności tej 
decyzji i unieważnienie prawa do analizowanego znaku towarowego. Przed sądem 
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odsyłającym Oberbank podnosi brak charakteru odróżniającego tego znaku. DSGV 
żąda oddalenia skargi i przedkłada – odnośnie do kwestii uzyskania przez ten znak 
charakteru odróżniającego w następstwie używania – inne wyniki badania opinii 
przeprowadzone w czerwcu 2011 r.
W dniu 19 października 2009 r. Banco Santander i Santander Consumer Bank – każdy 
z osobna – złożyli wniosek o unieważnienie prawa do analizowanego znaku towa-
rowego, podnosząc podobne zarzuty co te wskazane przez Oberbank we wniosku 
z dnia 15 stycznia 2008 r. DSGV zakwestionował te wnioski.
DPMA – po dokonaniu połączenia tych dwóch postępowań – decyzją z dnia 
24 kwietnia 2012 r. oddalił te wnioski z tych samych względów co w decyzji z dnia 
16 czerwca 2009 r.
Banco Santander i Santander Consumer Bank wystąpiły do sądu odsyłającego ze 
skargą na tę decyzję. Banki te podnoszą, że ciężar dowodu odnośnie do charakteru 
odróżniającego uzyskanego w następstwie używania w postępowaniu w przedmio-
cie unieważnienia prawa do znaku spoczywa na właścicielu znaku.
W pierwszej kolejności sąd odsyłający wskazuje, że kolor HKS 13 nie posiada charak-
teru odróżniającego, i że dla ustalenia, czy znak towarowy w postaci koloru uzyskał 
charakter odróżniający w następstwie używania, orzecznictwo sądów niemieckich 
wymaga przeprowadzenia badania opinii kręgu odbiorców.
Sąd odsyłający stawia sobie pytanie odnośnie do tego, jaki jest poziom znajomości 
znaku towarowego w postaci bezkonturowego koloru czerwonego w zainteresowa-
nym kręgu odbiorców jest wymagany dla posiadania charakteru odróżniającego uzy-
skanego w następstwie używania. Sąd ten twierdzi, że Trybunał nie wypowiedział się 
jeszcze w tym względzie.
W drugiej kolejności sąd odsyłający uważa, że rozstrzygnięcie sporów zależy od tego, 
czy uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania należy oceniać 
w momencie jego zgłoszenia, czy też znaczenie ma data rejestracji kwestionowane-
go znaku towarowego.
Sąd odsyłający podkreśla, że przepisy niemieckie należy interpretować w ten sposób, 
że Republika Federalna Niemiec nie skorzystała z uprawnienia określonego w art. 3 
ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95. Paragraf 8 ust. 3 MarkenG należy bowiem 
zdaniem tego sądu interpretować w świetle art. 37 ust. 2 tej samej ustawy, który 
zakłada, że zgłoszony znak towarowy może zostać zarejestrowany tylko wtedy, je-
śli posiadał charakter odróżniający w momencie złożenia wniosku o rejestrację. Na 
wypadek gdyby znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dopiero po dacie 
złożenia wniosku o rejestrację, przepis ten przewiduje wyraźnie przesunięcie pierw-
szeństwa, z zastrzeżeniem zgody składającego wniosek o rejestrację. To przesunięcie 
pierwszeństwa jest bowiem równoznaczne z wycofaniem wniosku i złożeniem nowe-
go. Sąd odsyłający jest zdania, że niemiecką regulację należy zatem interpretować 
w ten sposób, iż znak towarowy musi uzyskać charakter odróżniający do dnia złożenia 
wniosku o rejestrację.
W trzeciej kolejności sąd odsyłający wskazuje, że rozwiązanie sporu zależy ponad-
to od tego, jak należy rozstrzygnąć sytuację, jeśli pewne istotne dla rozstrzygnięcia 
w sprawie okoliczności faktyczne nie mogą już zostać wyjaśnione.
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W tych okolicznościach Bundesverwaltungsgericht (niemiecki federalny sąd admini-
stracyjny), postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału, w każdym 
z postępowań przed tym sądem, z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 2008/95 stoi na przeszkodzie wykładni prawa 

krajowego, według której w przypadku znaku towarowego w postaci abstrak-
cyjnego koloru (tutaj: czerwony HKS 13) używanego w odniesieniu do usług sek-
tora finansowego, przeprowadzone wśród konsumentów badanie opinii musi 
wykazać zweryfikowany poziom rozpoznawalności wynoszący co najmniej 70%, 
aby móc przyjąć, że w następstwie jego używania znak towarowy uzyskał cha-
rakter odróżniający?

2) Czy art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten 
sposób, że moment złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego, a nie mo-
ment jego rejestracji, jest decydujący również wtedy, gdy właściciel znaku towa-
rowego podnosi w ramach obrony przed wnioskiem o unieważnienie prawa do 
znaku towarowego, że znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie 
jego używania w każdym razie po upływie trzech lat od daty złożenia wniosku 
o rejestrację, aczkolwiek jeszcze przed datą rejestracji?

3) W wypadku, gdy w ww. okolicznościach znaczenie ma moment złożenia wniosku 
o rejestrację:
Czy należy stwierdzić nieważność znaku towarowego już wtedy, jeśli nie jest ja-
sne i nie może już zostać wyjaśnione, czy w momencie złożenia wniosku o reje-
strację znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania 
albo czy stwierdzenie nieważności tego znaku wymaga, aby wnoszący o stwier-
dzenie nieważności znaku wykazał, że w momencie zgłoszenia wniosku o reje-
strację znak towarowy nie uzyskał charakteru odróżniającego w następstwie 
jego używania?”.

Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 14 maja 2013 r. niniejsze sprawy zostały 
połączone do celów procedury pisemnej i ustnej, jak również wydania wyroku.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne 
30. Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą dyrektywy 
2008/95. Trybunał przedstawi zatem wnioskowaną przez sąd odsyłający wykładnię 
tej dyrektywy. Należy jednak stwierdzić, że ta dyrektywa zgodnie ze swoim art. 18 
weszła w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, czyli 28 listopada 2008 r. Tymczasem z postanowienia odsyła-
jącego w sprawie C–217/13 wynika, że Oberbank wystąpił do DPMA z wnioskiem 
o unieważnienie prawa do znaku towarowego w niniejszej sprawie w dniu 15 stycz-
nia 2008 r., czyli jeszcze w okresie obowiązywania dyrektywy 89/104.
31. Na wypadek gdyby sąd odsyłający stwierdził w końcu, że postępowanie głów-
ne w tamtej sprawie dotyczy dyrektywy 89/104, należy wskazać, iż odpowiedzi 
udzielone w niniejszym wyroku na skierowane pytania dotyczą tego wcześniejszego 
aktu prawnego. W okresie jego przyjęcia bowiem odpowiednie przepisy dyrektywy 
2008/95, która w myśl jej motywu 1 dokonała zwykłego ujednolicenia przepisów dy-
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rektywy 89/104, nie doznały żadnej zasadniczej zmiany w zakresie brzmienia, treści 
lub celu w stosunku do odpowiadających im przepisów dyrektywy 89/104.
32. Z tego samego względu orzecznictwo dotyczące odpowiednich przepisów dyrek-
tywy 89/104 podlega stosowaniu w odniesieniu do odpowiednich przepisów dyrek-
tywy 2008/95.

W przedmiocie pytania pierwszego
33. W swoim pierwszym pytaniu sąd odsyłający zasadniczo zmierza do ustalenia, 
czy art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że 
sprzeciwia się on wykładni prawa krajowego, zgodnie z którą w postępowaniach, 
w których podnoszona jest kwestia, czy znak towarowy w postaci bezkonturowe-
go koloru uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, konieczne jest 
we wszystkich przypadkach, aby przeprowadzone wśród konsumentów badanie 
opinii publicznej wykazało poziom rozpoznawalności tego znaku towarowego wy-
noszący co najmniej 70%.
34. Oberbank, Banco Santander i Santander Consumer Bank oraz rządy hiszpański 
i polski uważają, że na to pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Na popar-
cie tego stanowiska Oberbank wskazuje zwłaszcza na specyfikę znaków towarowych 
w postaci koloru, Banco Santander i Santander Consumer Bank podnoszą interes 
ogólny związany z utrzymaniem dostępności kolorów i ograniczoną zdolność anali-
zowanego znaku towarowego do występowania rzeczywiście jako znak towarowy, 
rząd hiszpański zwraca uwagę na nieadekwatny charakter innych dowodów w od-
niesieniu do znaków towarowych, a rząd polski – na konieczność ochrony konsu-
mentów przed wprowadzeniem w błąd.
35. DSGV, rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisja Europejska uważają, że na pierw-
sze pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Twierdzą oni, że art. 3 ust. 1 i 3 
dyrektywy 2008/95 wymaga oceny wszystkich istotnych okoliczności.
36. Należy przypomnieć ponadto, że sam kolor może w pewnych okolicznościach 
stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie 
wyroki: Libertel, C–104/01, EU:C:2003:244, pkt 27–42; Heidelberger Bauchemie, 
C–49/02, EU:C:2004:384, pkt 42).
37. Niemniej jednak ogólna zdolność danego oznaczenia do tego, aby mogło stać się 
znakiem towarowym, nie przesądza jednak, że oznaczenie ma charakter odróżnia-
jący w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 w stosunku do określone-
go towaru lub określonej usługi (zob. podobnie wyrok OHIM/BORCOMarkenImport 
Matthiesen, C–265/09 P, EU:C:2010:508, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo). 
W niniejszej sprawie z postanowień odsyłających wynika, że o ile analizowany znak 
towarowy może stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95, 
to jednak jest on pozbawiony samoistnego odróżniającego charakteru w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy. Z tych wniosków prejudycjalnych wynika również, 
że sąd odsyłający zmierza zatem jedynie do ustalenia, w jaki sposób należy dokonać 
oceny, czy ten znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używa-
nia w rozumieniu art. 3 ust. 3, a w szczególności czy ocena ta może zależeć w sposób 
decydujący od wyniku badania opinii kręgu odbiorców.
38. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem charakter odróżniający znaku towarowe-
go uzyskany w następstwie używania, tak jak charakter odróżniający, który zgodnie 



116

V.   WTÓRNA ZDOLNOŚĆ ODRÓŻNIAJĄCA

z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 stanowi jedną z ogólnych przesłanek wy-
maganych dla rejestracji znaku towarowego, oznacza, że znak towarowy pozwala 
na identyfikację towaru lub usługi, dla których stanowi oznaczenie, jako pochodzą-
cych z określonego przedsiębiorstwa, i w efekcie na odróżnienie takiego towaru lub 
usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyroki: Wind-
surfing Chiemsee, C–108/97 i C–109/97, EU:C:1999:230, pkt 46; Philips, C–299/99, 
EU:C:2002:377, pkt 35).
39. Zgodnie z również utrwalonym orzecznictwem charakter odróżniający znaku 
towarowego, niezależnie od tego, czy znak towarowy posiada samoistny charakter 
odróżniający, czy też uzyskał go w następstwie używania, należy oceniać po pierw-
sze w odniesieniu do towarów lub usług, dla których stanowi oznaczenie, oraz po 
drugie w odniesieniu do przypuszczalnego sposobu postrzegania znaku towarowego 
przez zainteresowany krąg odbiorców, czyli przeciętnego konsumenta danej kate-
gorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważ-
ny i rozsądny (wyroki: Koninklijke KPN Nederland, C–363/99, EU:C:2004:86, pkt 34 
i przytoczone tam orzecznictwo; Nestlé, C–353/03, EU:C:2005:432, pkt 25).
40. Jeśli chodzi o kwestię, w jaki sposób należy ustalić, czy znak towarowy uzy-
skał charakter odróżniający w następstwie używania, z utrwalonego orzecznictwa 
wynika, że organ właściwy w przedmiocie rejestracji znaków towarowych powi-
nien dokonać konkretnej analizy (wyroki: Libertel, EU:C:2003:244, pkt 77; Nichols, 
C–404/02, EU:C:2004:538, pkt 27) i dokonać całościowej oceny elementów, które 
mogą dowieść, że znak ten stał się zdolny do określania rozpatrywanego towaru 
jako pochodzącego z konkretnego przedsiębiorstwa (wyroki: Windsurfing Chiemsee, 
EU:C:1999:230, pkt 49; Nestlé, EU:C:2005:432, pkt 31). Te elementy powinny ponad-
to odnosić się do używania danego znaku w charakterze znaku towarowego, czyli 
w celu takiego rozpoznania przez zainteresowany krąg odbiorców (wyroki: Philips, 
EU:C:2002:377, pkt 64; Nestlé, EU:C:2005:432, pkt 26, 29).
41. W ramach tej oceny można wziąć pod uwagę w szczególności udział tego znaku 
w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku 
towarowego, wysokość związanych z jego promocją nakładów przedsiębiorstwa, 
odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpo-
znaje towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, opinie izb handlo-
wych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych, a także sondaże 
opinii publicznej (wyroki: Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, pkt 51; Nestlé, 
EU:C:2005:432, pkt 31).
42. Jeśli na podstawie takich danych właściwy organ uzna, że zainteresowany krąg 
odbiorców lub co najmniej znaczna jego część rozpozna dzięki temu znakowi dany 
towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, organ ten winien w każ-
dym razie dojść do wniosku, że wymagana przez art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 
przesłanka została spełniona, aby nie odmówiono rejestracji znaku lub aby nie 
unieważniono prawa do tego znaku (zob. podobnie wyroki: Windsurfing Chiemsee, 
EU:C:1999:230, pkt 52; Philips, EU:C:2002:377, pkt 61).
43. Należy również uściślić, że prawo Unii nie sprzeciwia się temu, że gdy właściwy 
organ napotka na szczególne trudności w celu dokonania oceny uzyskania charak-
teru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego, o którego reje-
strację albo unieważnienie wniesiono, może on odwołać się zgodnie z warunkami 
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przewidzianymi w jego prawie krajowym do badania opinii kręgu odbiorców słu-
żącej wyjaśnieniu swojego orzeczenia (zob. podobnie wyrok Windsurfing Chiem-
see, EU:C:1999:230, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo). W wypadku gdy zde-
cyduje się on na zarządzenie takiego badania opinii, do niego należy określenie 
odsetka konsumentów uważanego za wystarczający do celów uznania omawianej 
nazwy za takie oznaczenie (zob. podobnie wyrok Budĕjovický Budvar, C–478/07, 
EU:C:2009:521, pkt 89).
44. Niemniej jednak okoliczności, w których ustanowiony w art. 3 ust. 3 dyrekty-
wy 2008/95 wymóg uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania 
może zostać uznany za spełniony, nie mogą zostać wykazane wyłącznie na pod-
stawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określone udziały procento-
we (wyroki: Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, pkt 52; Philips, EU:C:2002:377, 
pkt 62).
45. W tym względzie należy podkreślić, że w ramach globalnej oceny elementów 
pozwalających na wykazanie, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający 
w następstwie używania oczywiście może się okazać, że sposób postrzegania przez 
zainteresowany krąg odbiorców niekoniecznie jest jednakowy w przypadku każdej 
z kategorii znaków towarowych i że w związku z tym stwierdzenie charakteru odróż-
niającego w odniesieniu do znaków towarowych należących do pewnych kategorii 
może się okazać trudniejsze niż w odniesieniu do znaków towarowych należących do 
innych kategorii (wyroki: Henkel, C–218/01, EU:C:2004:88, pkt 52 i przytoczone tam 
orzecznictwo; Nichols, EU:C:2004:538, pkt 28).
46. Tymczasem ani art. 2, ani art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 
nie dokonują rozróżnienia między kategoriami znaków towarowych. Kryteria oce-
ny charakteru odróżniającego znaku towarowego w postaci bezkonturowego kolo-
ru, takie jak w postępowaniu głównym, w tym kryterium uzyskania w następstwie 
używania, nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków 
(zob. analogicznie wyroki: Philips, EU:C:2002:377, pkt 48; Nichols, EU:C:2004:538, 
pkt 24, 25).
47. Zatem zasługujące na uwzględnienie trudności, które mogą się wiązać z ustale-
niem charakteru odróżniającego niektórych kategorii znaków, wynikające z samej 
ich natury, nie uzasadniają określenia szczególnych kryteriów uzupełniających lub 
zastępujących kryterium charakteru odróżniającego w rozumieniu nadanym mu 
w orzecznictwie dotyczącym innych kategorii znaków towarowych (zob. podobnie 
wyroki: Nichols, EU:C:2004:538, pkt 26 i analogicznie OHIM/BORCOMarkenImport 
Matthiesen, EU:C:2010:508, pkt 34).
48. Z powyższego wynika, że nie można wskazać w sposób ogólny, np. poprzez od-
wołanie się do określonego odsetka dotyczącego poziomu rozpoznawalności znaku 
towarowego w danym kręgu odbiorców, kiedy znak towarowy uzyskał charakter od-
różniający w następstwie używania i że nawet w odniesieniu do znaków towarowych 
w postaci bezkonturowego koloru, takich jak znak będący przedmiotem postępowa-
nia głównego, i nawet gdy wyniki badania opinii mogą stanowić część elementów 
pozwalających na ocenę, czy taki znak towarowy uzyskał charakter odróżniający 
w następstwie używania, wynik takich badań opinii nie może stanowić jedynego 
determinującego elementu pozwalającego na wniosek co do istnienia charakteru 
odróżniającego uzyskanego w następstwie używania.
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49. W świetle tych rozważań na pytanie pierwsze trzeba udzielić odpowiedzi, że 
art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on 
na przeszkodzie wykładni prawa krajowego, zgodnie z którą w postępowaniach, 
w których podnoszona jest kwestia, czy znak towarowy w postaci bezkonturowego 
koloru uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, konieczne jest we 
wszystkich przypadkach, aby przeprowadzone wśród konsumentów badanie opinii 
publicznej wykazało poziom rozpoznawalności tego znaku towarowego wynoszący 
co najmniej 70%.

W przedmiocie pytania drugiego
50. W swoim drugim pytaniu sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy 
art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 trzeba interpretować w ten spo-
sób, że w toku postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku towa-
rowego dotyczącego znaku towarowego pozbawionego samoistnego charakteru 
odróżniającego, w celu dokonania oceny, czy ten znak towarowy uzyskał charakter 
odróżniający w następstwie używania, należy zbadać, czy taki charakter uzyskał 
on przed datą złożenia wniosku o rejestrację tego znaku towarowego, gdy wła-
ściciel kwestionowanego znaku towarowego podnosi, że w każdym razie uzyskał 
charakter odróżniający w następstwie używania po dacie złożenia wniosku o re-
jestrację, aczkolwiek jeszcze przed datą rejestracji oraz sąd odsyłający precyzuje 
w tym względzie, iż prawo niemieckie podlega wykładni, według której Republika 
Federalna Niemiec nie skorzystała z uprawnienia określonego w art. 3 ust. 3 zda-
nie drugie tej dyrektywy.
51. W świetle tego uściślenia DSGV i Komisja utrzymują, że to pytanie jest niedo-
puszczalne. Twierdzą oni bowiem, że prezentowanie krajowych ram prawnych, tak 
jak uczynił to sąd odsyłający, jest błędne. Republika Federalna Niemiec skorzystała 
z uprawnienia przewidzianego w tym drugim rzeczonym zdaniu, co uczyniło to dru-
gie pytanie czysto hipotetycznym.
52. W tym względzie należy przypomnieć, że w kompetencji Trybunału nie leży 
jednak wypowiadanie się, w ramach systemu współpracy sądowej ustanowio-
nej w art. 267 TFUE, o wykładni przepisów krajowych ani orzekanie lub kontrola 
w przedmiocie poprawności wykładni zastosowanej przez sąd odsyłający. Trybunał 
jest bowiem zobowiązany uwzględnić, zgodnie z podziałem kompetencji między są-
dami wspólnotowymi a krajowymi, określony w postanowieniu odsyłającym stan 
faktyczny i prawny, w jaki wpisują się pytania prejudycjalne (wyroki: Fundación Gala-
Salvador Dalí i VEGAP, C–518/08, EU:C:2010:191, pkt 21 i przytoczone tam orzecznic-
two; Logstor ROR Polska, C–212/10, EU:C:2011:404, pkt 30).
53. W tych okolicznościach do Trybunału należy udzielenie odpowiedzi na pytanie 
drugie postawione na podstawie stwierdzenia sądu krajowego, zgodnie z którym 
prawo niemieckie należy w niniejszej sprawie interpretować w ten sposób, że Repu-
blika Federalna Niemiec nie przetransponowała do prawa krajowego uprawnienia 
z art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95 i w konsekwencji stwierdzenie do-
puszczalności tego pytania.
54. Odnośnie do meritum Oberbank podnosi, że art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dy-
rektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, iż obie daty wskazane przez 
sąd odsyłający mają znaczenie i że dowód na uzyskanie charakteru odróżniającego 
w następstwie używania należy przedstawić względem obu tych dat.
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55. Banco Santander i Santander Consumer Bank oraz rząd hiszpański i polski uwa-
żają, że w wypadku gdy dane państwo członkowskie nie skorzystało z uprawnienia 
przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95, dowód na uzy-
skanie charakteru odróżniającego w następstwie używania należy odnieść do daty 
złożenia wniosku o rejestrację. Komisja utrzymuje tytułem subsydiarnym taką samą 
wykładnię. Z kolei DSGV twierdzi, że w każdym razie w postępowaniu w przedmiocie 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku, takim jak w niniejszej sprawie, to data 
rejestracji jest miarodajna.
56. Na podstawie art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 nie można odmó-
wić rejestracji znaku towarowego ani – jeżeli jest zarejestrowany – stwierdzić jego 
nieważności zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku 
o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający.
57. Zatem z jednoznacznego brzmienia tego zdania pierwszego wynika, że wbrew 
opinii DSGV w toku postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku, 
w którym powołuje się jedną albo więcej wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. b), c) 
lub d) dyrektywy 2008/95 podstaw stwierdzenia nieważności, i skoro stosowalność 
przynajmniej jednej z tych podstaw jest wykazana, to może on uchylić się od zasto-
sowania jednej podstawy albo podstaw wyłącznie w wypadku, gdy kwestionowany 
znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania przed datą 
złożenia wniosku o rejestrację tego znaku towarowego.
58. Ta literalna wykładnia jest wsparta systematyką przepisu, w którą wpisane jest 
to pierwsze zdanie. Drugie zdanie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wyraźnie prze-
widuje bowiem uprawnienie państw członkowskich do rozszerzenia wykorzystania 
możliwości przewidzianej w zdaniu pierwszym z tego art. 3 ust. 3, w przypadku gdy 
charakter odróżniający został uzyskany w następstwie używania znaku towarowego 
po dacie złożenia wniosku o rejestrację albo po dacie jego rejestracji.
59. Tymczasem, gdyby zdanie pierwsze z tego art. 3 ust. 3 było interpretowane jako 
odnoszące się również do charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie 
używania kwestionowanego znaku towarowego po złożeniu wniosku o rejestrację 
– jak sugerują Oberbank i DSGV – możliwość oferowana państwom członkowskim 
przez to drugie zdanie miałaby fikcyjny charakter i przepis ten byłby pozbawiony 
wszelkiej skuteczności.
60. Należy jednak przypomnieć, że wykładnia przedstawiona w pkt 57 niniejszego 
wyroku nie wyklucza możliwości dla właściwego organu, iż mogą być brane pod 
uwagę dane, które mimo iż odnoszą się do okresu po dacie wniosku o rejestrację, 
pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do sytuacji, jaka istniała przed tą datą (zob. 
podobnie wyrok L & D/OHIM, C–488/06 P, EU:C:2008:420, pkt 71 i przytoczone tam 
orzecznictwo).
61. Z tych rozważań wynika, iż na pytanie drugie należy udzielić odpowiedzi, że 
art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze tej dyrektywy trzeba interpretować w ten sposób, że 
w sytuacji gdy państwo członkowskie nie skorzystało z uprawnienia przewidzianego 
w art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95, w toku postępowania w przedmio-
cie unieważnienia prawa do znaku towarowego dotyczącego znaku towarowego po-
zbawionego samoistnego charakteru odróżniającego, w celu dokonania oceny, czy 
ten znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy 
zbadać, czy uzyskał on taki charakter przed datą złożenia wniosku o rejestrację tego 
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znaku. W tym względzie jest bez znaczenia, że właściciel kwestionowanego znaku 
towarowego podnosi, iż w każdym razie uzyskał charakter odróżniający w następ-
stwie używania po dacie złożenia wniosku o rejestrację, aczkolwiek jeszcze przed 
datą jego rejestracji.

W przedmiocie pytania trzeciego
62. W swoim trzecim pytaniu sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy 
art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, 
że stoi on na przeszkodzie, aby w toku postępowania w przedmiocie unieważnienia 
prawa do znaku towarowego kwestionowany znak towarowy został unieważniony 
wówczas, gdy jest pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego i gdy wła-
ścicielowi znaku towarowego nie udaje się wykazać, że ten znak towarowy uzyskał 
– przed datą złożenia wniosku o rejestrację – charakter odróżniający w następstwie 
używania, które miało miejsce.
63. Oberbank, Banco Santander i Santander Consumer Bank oraz rząd hiszpański 
twierdzą, że w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku towa-
rowego ciężar dowodu na istnienie charakteru odróżniającego uzyskanego w na-
stępstwie używania kwestionowanego znaku towarowego powinien spoczywać na 
właścicielu tego znaku. Natomiast rząd polski twierdzi, że odpowiedź na to pytanie 
trzecie należy zgodnie z motywem 6 dyrektywy 2008/95 wyłącznie do kompetencji 
państw członkowskich.
64 DSGV i Komisja wyrażają wątpliwości co do dopuszczalności tego pytania. DSGV 
tytułem subsydiarnym podnosi, że w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia 
znaku towarowego ciężar dowodu powinien spoczywać na wnioskodawcy. Komisja 
zasadniczo twierdzi, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ciężar dowodu spoczywał na 
właścicielu danego znaku towarowego.
65. Na wstępie, z uwagi na powody przedstawione już w pkt 52 niniejszego wyroku, 
należy oddalić zarzuty DSGV i Komisji dotyczące dopuszczalności pytania trzeciego 
i udzielić na nie odpowiedzi w oparciu o stwierdzenie sądu odsyłającego, zgodnie 
z którym w niniejszej sprawie prawo niemieckie należy interpretować w ten sposób, 
że Republika Federalna Niemiec nie przetransponowała do prawa krajowego upraw-
nienia przewidzianego w art. 3 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95.
66. Odnośnie do meritum sprawy należy stwierdzić, że motyw 6 dyrektywy 2008/95 
stanowi w szczególności, że państwa członkowskie powinny posiadać swobodę usta-
lania przepisów proceduralnych dotyczących nieważności znaków towarowych na-
bytych przez rejestrację i mogą one, na przykład, określać formę procedury w spra-
wie unieważnienia. Niemniej jednak nie należy stąd wnioskować, że kwestia ciężaru 
dowodu odnośnie do charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używa-
nia w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku oparta na art. 3 
ust. 1 lit. b), c) lub d) dyrektywy 2008/95 stanowi taki przepis proceduralny należący 
do kompetencji państw członkowskich.
67. Gdyby bowiem kwestia ciężaru dowodu odnośnie do charakteru odróżniającego 
uzyskanego w następstwie używania znaku towarowego w ramach postępowania 
w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku dotycząca rzeczonego znaku należała 
do prawa krajowego państw członkowskich, oznaczałoby to dla właścicieli znaków 
towarowych wspólnotowych ochronę o różnym zakresie w zależności od obowiązu-
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jących przepisów, tak że określony w motywie 10 dyrektywy 2008/95 cel „takiej sa-
mej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich” 
i zakwalifikowany przez niego jako „podstawowy” nie zostałby osiągnięty (zob. ana-
logicznie wyroki: Class International, C–405/03, EU:C:2005:616, pkt 73 i przytoczone 
tam orzecznictwo; oraz H. Gautzsch Großhandel, C–479/12, EU:C:2014:75, pkt 40).
68. W świetle tego celu, jak również budowy i systematyki art. 3 ust. 3 dyrektywy 
2008/95 należy stwierdzić, że w ramach postępowania w przedmiocie unieważnie-
nia znaku towarowego, ciężar dowodu na istnienie charakteru odróżniającego uzy-
skanego w następstwie używania kwestionowanego znaku towarowego powinien 
spoczywać na właścicielu tego znaku towarowego, który podnosi ten charakter od-
różniający.
69. Po pierwsze, podobnie bowiem jak okoliczność, że znak towarowy nabywa 
charakter odróżniający w następstwie używania, stanowi w ramach postępowania 
w sprawie rejestracji wyjątek od podstaw odmowy wymienionych w art. 3 ust. 1 
lit. b), c) lub d) dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyrok Bovemij Verzekeringen, 
C–108/05, EU:C:2006:530, pkt 21), uzyskanie przez znak towarowy charakteru od-
różniającego w następstwie używania stanowi w ramach postępowania w przedmio-
cie unieważnienia prawa do znaku wyjątek mający na celu obejście przewidzianych 
w art. 3 ust. 1 lit. b), c) lub d) podstaw unieważnienia. Skoro zatem chodzi o wyjątek, 
to obowiązek przedstawienia dowodu uzasadniającego jego zastosowanie spoczywa 
na podmiocie, który zamierza się na niego powołać.
70. Po drugie, należy stwierdzić, że to właściciel kwestionowanego znaku towarowe-
go znajduje się w najlepszym położeniu w celu przedstawienia dowodu na konkretne 
działania pozwalające na wsparcie twierdzenia, zgodnie z którym znak towarowy 
uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania. Wynika z tego zatem 
w szczególności, że względy pozwalające na wykazanie takiego używania, które zo-
stały przykładowo wyliczone w orzecznictwie przypomnianym w pkt 40 i 41 niniej-
szego wyroku, dotyczą intensywności, zasięgu geograficznego i długości okresu uży-
wania tego znaku towarowego, jak również wysokości nakładów przedsiębiorstwa 
związanych z jego promocją.
71. W konsekwencji, w wypadku gdy właściciel kwestionowanego znaku towaro-
wego jest wezwany przez właściwy organ do przedstawienia dowodu, że znak to-
warowy, który jego pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego, uzyskał 
charakter odróżniający w następstwie używania, i gdy tego dowodu nie uda mu się 
dostarczyć, należy stwierdzić nieważność tego znaku towarowego.
72. Bez znaczenia są w tym względzie powody, dla których właścicielowi znaku to-
warowego nie udaje się przedstawić tego dowodu. W przeciwnym wypadku nie 
można byłoby wykluczyć, że znak towarowy nadal korzystałby z ochrony przyznanej 
przez dyrektywę 2008/95, pomimo że nie spełnia – bo podpada pod jedną z pod-
staw stwierdzenia nieważności przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. b), c) lub d) tej 
dyrektywy – zasadniczej funkcji znaku towarowego i w konsekwencji nie podlega 
ochronie na podstawie tej dyrektywy. Z tego samego względu – wbrew temu, co 
utrzymuje DSGV – taki ciężar dowodu nie jest niezgodny z zasadą ochrony uzasad-
nionych oczekiwań właściciela znaku towarowego.
73. Ponadto, jak wynika z pkt 61 niniejszego wyroku, w ramach art. 3 ust. 3 zdanie 
pierwsze dyrektywy 2008/95, w celu dokonania oceny, czy znak towarowy uzyskał 
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charakter odróżniający w następstwie używania, należy zbadać, czy uzyskał on taki 
charakter przed datą złożenia wniosku o rejestrację tego znaku. 
74. Z powyższego wynika, iż na pytanie trzecie należy odpowiedzieć, że art. 3 ust. 3 
zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że w sytu-
acji gdy państwo członkowskie nie skorzystało z uprawnienia przewidzianego w art. 3 
ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2008/95, przepis ten nie stoi na przeszkodzie temu, 
aby w ramach postępowania w przedmiocie unieważnienia prawa do znaku towa-
rowego kwestionowany znak towarowy został unieważniony, gdy jest pozbawiony 
samoistnego charakteru odróżniającego i gdy właścicielowi znaku towarowego nie 
udaje się wykazać, że ten znak towarowy uzyskał – przed datą złożenia wniosku o re-
jestrację – charakter odróżniający w następstwie używania, które miało miejsce.
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4. C–215/14 (11.06.2015) 
Société des Produits Nestlé SA  
przeciwko Cadbury UK Ltd

wykazanie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej/kształt niezbędny  
do uzyskania technicznego 

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 września 2015 r.  
w sprawie C–215/14 Société des Produits nestlé Sa przeciwko Cadbury uK ltd

tezy

1) artykuł 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we 
z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować 
w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie zarejestrowaniu w charakterze zna-
ku towarowego oznaczenia tworzonego przez kształt towaru, jeżeli ów kształt 
przejawia trzy podstawowe właściwości, z których jedna wynika z charakteru 
samego towaru, a dwie pozostałe są niezbędne do uzyskania efektu techniczne-
go, pod warunkiem jednak, że przynajmniej jedna z podstaw odmowy rejestracji 
określonych w tym przepisie znajduje zastosowanie do owego kształtu w pełni.

2) artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy 2008/95, który dopuszcza odmowę 
rejestracji oznaczeń tworzonych wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do 
uzyskania efektu technicznego, należy interpretować w tym sensie, że dotyczy 
on sposobu, w jaki dany towar funkcjonuje, i nie znajduje zastosowania do spo-
sobu, w jaki jest on wytwarzany.

3) w celu uzyskania rejestracji znaku towarowego, który uzyskał charakter odróż-
niający w następstwie używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95, 
niezależnie od tego, czy znak ten był używany jako część innego zarejestrowa-
nego znaku towarowego, czy też w połączeniu z takim znakiem, zgłaszający 
musi przedstawić dowód, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar 
lub usługę oznaczone tym tylko znakiem, z pominięciem wszelkich innych zna-
ków, które również mogą występować, jako pochodzące z określonego przed-
siębiorstwa.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 
ust. 1 lit. b), art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towaro-
wych (Dz.U. L 299, s. 25).
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Kwesti a ta została podniesiona w ramach sporu między Société des Produits Nestlé 
SA (zwaną dalej „spółką Nestlé”) a Cadbury UK Ltd (zwaną dalej „spółką Cadbury”) 
w przedmiocie sprzeciwu wniesionego przez tę ostatnią wobec zgłoszenia spółki 
Nestlé dotyczącego rejestracji jako znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie 
oznaczenia trójwymiarowego przedstawiającego kształt składającego się z czterech 
paluszków wafelka w czekoladzie.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Towar, którego dotyczy postępowanie główne, był sprzedawany w Zjednoczonym 
Królestwie od 1935 r. przez Rowntree & Co Ltd pod nazwą „Rowntree’s Chocolate 
Crisp”. W 1937 r. nazwa towaru została zmieniona na „Kit Kat Chocolate Crisp”, a na-
stępnie skrócona do „Kit Kat”. W 1988 r. spółka ta, której późniejsza fi rma brzmiała 
Rowntree plc, została kupiona przez spółkę Nestlé.
Chociaż przez długi czas towar był sprzedawany w opakowaniu składającym się 
z dwóch warstw: wewnętrznej srebrnej folii oraz zewnętrznego opakowania papie-
rowego z nadrukowanym z przodu biało-czerwonym logo z napisem „Kit Kat”, to 
obecnie towar sprzedawany jest w opakowaniu o jednej warstwie, opatrzonym tym 
samym logo. Logo ewoluowało w czasie, ale zasadniczo pozostało takie samo.
Podstawowy kształt towaru pozostał niemalże identyczny od 1935 r., jedynie wymiary 
zostały nieznacznie zmienione. Obecnie nieopakowany towar wygląda następująco:

Należy wskazać, że na każdym paluszku wytłoczone są wyrazy „Kit Kat” wraz z ele-
mentami owalu, który stanowi część logo.
W dniu 8 lipca 2010 r. spółka Nestlé zgłosiła do rejestracji w charakterze znaku to-
warowego w Wielkiej Brytanii oznaczenie trójwymiarowe, którego przedstawienie 
grafi czne zostało zaprezentowane poniżej (zwane dalej „spornym znakiem towa-
rowym”):
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Sporny znak towarowy różni się zatem od faktycznego kształtu towaru tym, że nie 
zawiera wytłoczonych wyrazów „Kit Kat”.
Omawiane zgłoszenie zostało dokonane dla następujących towarów z klasy 30 
w rozumieniu porozumienia nicejskiego:

„Czekolada; czekoladowe wyroby cukiernicze; produkty z czekolady; wyroby cu-
kiernicze; preparaty na bazie czekolady; produkty piekarskie; ciasta; herbatniki; 
herbatniki pokryte czekoladą; wafle pokryte czekoladą; ciastka; biszkopty; wafle”.

Zgłoszenie zostało przyjęte przez brytyjski urząd ds. znaków towarowych i opubliko-
wane w celu umożliwienia wniesienia sprzeciwu. Według tego urzędu pomimo tego, 
że sporny znak towarowy pozbawiony był samoistnego charakteru odróżniającego, 
zgłaszający ten znak do rejestracji wykazał, iż uzyskał on charakter odróżniający 
w następstwie używania.
W dniu 28 stycznia 2011 r. spółka Cadbury wniosła sprzeciw wobec zgłoszenia do 
rejestracji, podnosząc różne zastrzeżenia, a w szczególności zastrzeżenie, zgodnie 
z którym rejestracji należało odmówić na podstawie przepisów Trade Marks Act 
1994 (ustawy o znakach towarowych z 1994 r.) dokonujących transpozycji art. 3 
ust. 1 lit. b), art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95.
W decyzji z dnia 20 czerwca 2013 r. ekspert brytyjskiego urzędu ds. znaków towaro-
wych uznał, że sporny znak towarowy nie posiadał samoistnego charakteru odróż-
niającego ani nie uzyskał takiego charakteru w następstwie używania.
Ekspert uznał, że zgłoszony do rejestracji kształt ma trzy właściwości: 

 – podstawowy kształt prostokąta w formie tabliczki; 
 – obecność, umiejscowienie i głębokość rowków rozmieszczonych wzdłuż tej ta-

bliczki; oraz
 – liczba rowków, która wraz z szerokością tabliczki określa liczbę „paluszków”.

Ekspert uznał, że na pierwszą z tych właściwości składa się kształt wynikający z cha-
rakteru samych towarów, który to kształt nie może wobec tego być przedmiotem 
rejestracji, z wyjątkiem jednak „ciastek” i „ciast”, dla których kształt znaku towaro-
wego odbiega znacząco od norm branżowych. Z kolei dwie pozostałe właściwości 
są niezbędne do uzyskania efektu technicznego, w związku z czym ekspert odrzucił 
zgłoszenie do rejestracji w pozostałym zakresie.
W dniu 18 lipca 2013 r. spółka Nestlé wniosła odwołanie od tej decyzji do High Court 
of Justice of England & Wales, Chancery Division, Intellectual Property (Zjednoczo-
ne Królestwo), podważając stwierdzenie, zgodnie z którym sporny znak towarowy 
nie uzyskał charakteru odróżniającego w następstwie używania przed rozpatrywaną 
datą. Ponadto spółka Nestlé podnosi, że sporny znak towarowy nie jest tworzony 
wyłącznie albo przez kształt wynikający z charakteru samego towaru, albo przez 
kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego.
W odwołaniu wzajemnym wniesionym w tym samym dniu spółka Cadbury podważa 
decyzję z dnia 20 czerwca 2013 r. w zakresie, w jakim stwierdzono w niej, że w odnie-
sieniu do ciastek i ciast sporny znak towarowy ma samoistny charakter odróżniający 
i nie jest tworzony wyłącznie przez kształt wynikający z charakteru samego towaru 
albo przez kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego.
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High Court of Justice of England & Wales, Chancery Division, Intellectual Property 
uważa przede wszystkim, że ekspert nie powinien był wprowadzić rozróżnienia po-
między ciastkami i ciastami z jednej strony, a pozostałymi towarami z klasy 30 po-
rozumienia nicejskiego z drugiej strony, ani w odniesieniu do dowodu na odróżnia-
jący charakter spornego znaku towarowego, ani w odniesieniu do stosowania art. 3 
ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) dyrektywy 2008/95.
Co się tyczy następnie tego, czy sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający 
w następstwie używania przed rozpatrywaną datą, sąd odsyłający, przypomniawszy 
wcześniej orzecznictwo w tym przedmiocie, poddał rozważeniu, czy do wykazania, że 
znak towarowy uzyskał charakter odróżniający, wystarczy, aby w rozpatrywanej da-
cie znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców rozpoznawała znak towarowy 
i kojarzyła go z towarami zgłaszającego. Sąd ten twierdzi bowiem, że to raczej do zgła-
szającego należy dowiedzenie, iż znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców 
uważa sam ten znak towarowy, z pominięciem wszelkich innych znaków towarowych, 
które również mogą występować, za wskazujący pochodzenie danych towarów.
Jeśli chodzi wreszcie o kształt wynikający z charakteru samego towaru i kształt nie-
zbędny do uzyskania efektu technicznego, sąd odsyłający wskazuje, że jedynie nie-
znaczna część orzecznictwa odnosi się do art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) dyrektywy 
2008/95.
W tych okolicznościach High Court of Justice of England & Wales, Chancery Division, 
Intellectual Property postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału 
z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy w celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w na-

stępstwie używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wystarczy, aby 
zgłaszający udowodnił, że w rozpatrywanej dacie znacząca część zainteresowa-
nego kręgu odbiorców rozpoznawała znak i kojarzyła go z towarami zgłaszają-
cego w tym znaczeniu, że gdyby osoby te miały stwierdzić, kto sprzedaje towary 
opatrzone tym znakiem, wskazałyby one zgłaszającego, czy też zgłaszający musi 
udowodnić, że znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców uważa sam ten 
znak (z pominięciem wszelkich innych znaków towarowych, które również mogą 
występować) za wskazujący pochodzenie towarów?

2) W przypadku gdy kształt wykazuje trzy zasadnicze właściwości, z których jedna 
wynika z charakteru samych towarów, a dwie pozostałe są niezbędne do uzyska-
nia efektu technicznego, czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) lub ppkt (ii) dyrektywy 
2008/95 wyklucza rejestrację tego kształtu jako znaku towarowego?

3) Czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten 
sposób, że wyklucza on rejestrację kształtów, które są niezbędne do uzyskania 
efektu technicznego z punktu widzenia sposobu, w jaki towary są wytwarzane, 
przeciwstawionego sposobowi, w jaki funkcjonują?”.

w przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postępowania
27. Zważywszy, że ustny etap postępowania został zamknięty w dniu 11 czerwca 
2015 r. po przedstawieniu opinii przez rzecznika generalnego, spółka Nestlé wniosła 
o otwarcie na nowo tego etapu postępowania pismem z dnia 26 czerwca 2015 r., 
złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 30 czerwca 2015 r.
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28. Na poparcie tego wniosku spółka Nestlé podniosła w szczególności, że z uwagi 
na to, iż opinia rzecznika generalnego nie odpowiada w sposób wystarczający na 
pytanie pierwsze, sąd odsyłający nie będzie w stanie zająć stanowiska w poruszonej 
tam kwestii.
29. Ponadto spółka Nestlé podnosi, że opinia rzecznika generalnego opiera się na 
błędnej interpretacji przedstawionych przez nią uwag na piśmie.
30. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 83 regulaminu postępowania przed Try-
bunałem może on w każdej chwili, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzeczni-
ka generalnego, postanowić o otwarciu ustnego etapu postępowania na nowo, 
w szczególności jeśli uzna, że okoliczności zawisłej przed nim sprawy nie są wystar-
czająco wyjaśnione lub jeśli po zamknięciu tego etapu strona przedstawiła nowy 
fakt mogący mieć decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia Trybunału, lub też jeśli 
sprawa ma zostać rozstrzygnięta na podstawie argumentu, który nie był przed-
miotem dyskusji między stronami lub podmiotami określonymi w art. 23 statutu 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. wyrok Komisja/Parker Hannifin 
Manufacturing i Parker-Hannifin, C–434/13 P, EU:C:2014:2456, pkt 27 i przytoczo-
ne tam orzecznictwo).
31. W niniejszym przypadku Trybunał, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzeczni-
ka generalnego, stwierdza, że okoliczności zawisłej przed nim sprawy zostały wy-
starczająco wyjaśnione do celów wydania orzeczenia, że nie istnieje żaden nowy 
fakt mogący mieć decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz że niniejsza 
sprawa nie jest rozstrzygana na podstawie argumentu, który nie był przedmiotem 
dyskusji między stronami.
32. Ponadto należy zauważyć, że na podstawie art. 252 akapit drugi TFUE zadaniem 
rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowi-
tej bezstronności i niezależności, uzasadnionych opinii w sprawach, które zgodnie 
ze statutem Trybunału Sprawiedliwości wymagają jego zaangażowania. Jednakże 
Trybunał nie jest związany ani opinią rzecznika generalnego, ani jej uzasadnieniem 
(zob. wyrok Komisja/Parker Hannifin Manufacturing i Parker-Hannifin, C–434/13 P, 
EU:C:2014:2456, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).
33. W związku z powyższym wniosek o otwarcie na nowo ustnego etapu postępo-
wania należy oddalić.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne
34. W pierwszej kolejności należy wskazać, że wniosek o wydanie orzeczenia w try-
bie prejudycjalnym dotyczy wykładni przepisów dyrektywy 2008/95.
35. Jak wynika z wyroku Oberbank i in. (C–217/13 i C–218/13, EU:C:2014:2012, 
pkt 31), dyrektywa 2008/95 stanowi właściwie ujednolicenie dyrektywy 89/104, 
w związku z czym przepisy omawiane w niniejszej sprawie nie doznały żadnej za-
sadniczej zmiany w zakresie brzmienia, treści lub celu w stosunku do odpowiada-
jących im przepisów dyrektywy 89/104. Wynika stąd, że odesłania do orzecznic-
twa dotyczącego dyrektywy 89/104 pozostają aktualne do celów rozpatrywania 
niniejszej sprawy.
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36. W drugiej kolejności zgodnie z art. 2 dyrektywy 2008/95 oznaczenie przedsta-
wiające kształt towaru może co do zasady stanowić znak towarowy, pod warunkiem 
że oznaczenie takie jest z jednej strony możliwe do przedstawienia w formie graficz-
nej, z drugiej zaś strony umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsię-
biorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
37. Niemniej art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 wyraźnie indywidualizuje nie-
które oznaczenia tworzone przez kształt towaru poprzez wyliczenie szczególnych 
podstaw odmowy rejestracji zachodzących wówczas, gdy oznaczenia te są tworzone 
wyłącznie przez kształt wynikający z charakteru samych towarów, przez kształt to-
waru niezbędny do uzyskania efektu technicznego i przez kształt zwiększający znacz-
nie wartość towaru.
38. Ponieważ art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 jest wstępną przeszkodą mogą-
cą uniemożliwić rejestrację oznaczenia tworzonego wyłącznie przez kształt towaru, 
wynika stąd, że jeżeli jedno z trzech kryteriów wymienionych w tym przepisie zo-
stanie spełnione, tego typu oznaczenie nie może zostać zarejestrowane jako znak 
towarowy (zob. podobnie wyroki: Philips, C–299/99, EU:C:2002:377, pkt 76; a także 
Linde i in., od C–53/01 do C–55/01, EU:C:2003:206, pkt 44).
39. Ponadto oznaczenie, którego rejestracji odmówiono na podstawie art. 3 ust. 1 
lit. e) dyrektywy 2008/95, nigdy nie może uzyskać charakteru odróżniającego w ro-
zumieniu art. 3 ust. 3 w następstwie jego używania (zob. podobnie wyroki: Phi-
lips, C–299/99, EU:C:2002:377, pkt 75; a także Linde i in., od C–53/01 do C–55/01, 
EU:C:2003:206, pkt 44).
40. W konsekwencji w kontekście zgłoszenia do rejestracji oznaczenia tworzonego 
wyłącznie przez kształt towaru należy zbadać na wstępie, czy nie istnieje żadna prze-
szkoda na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 mogąca uniemożliwić re-
jestrację, a następnie przeanalizować, czy dane oznaczenie może w danym wypadku 
uzyskać charakter odróżniający do celów art. 3 ust. 3 tej dyrektywy.
41. A zatem, aby zachować logikę i porządek obrane przez prawodawcę Unii 
w sformułowaniu art. 3 dyrektywy 2008/95, należy odwrócić porządek rozpatry-
wania pytań prejudycjalnych, zaczynając najpierw od analizy pytań drugiego i trze-
ciego, dotyczących wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, a następnie 
przejść do udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze, dotyczące art. 3 ust. 3 tej 
dyrektywy.

W przedmiocie pytania drugiego
42. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 3 
ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie zarejestrowaniu w charakterze znaku towarowego oznaczenia tworzo-
nego przez kształt towaru, jeżeli ów kształt przejawia trzy podstawowe właściwości, 
z których jedna wynika z charakteru samego towaru, a dwie pozostałe są niezbędne 
do uzyskania efektu technicznego.
43. Na wstępie należy przypomnieć, że poszczególne podstawy odmowy rejestra-
cji wymienione w art. 3 dyrektywy 2008/95 muszą być interpretowane w świetle 
interesu ogólnego, który leży u podstaw każdej z nich (zob. podobnie wyroki: Wind-
surfing Chiemsee, C–108/97 i C–109/97, EU:C:1999:230, pkt 25–27; a także Philips, 
C–299/99, EU:C:2002:377, pkt 77).
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44. Sens przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 podstaw odmowy 
rejestracji zasadza się na unikaniu tego, by ochrona na podstawie prawa znaków 
towarowych prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania 
techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkownik mógłby po-
szukiwać w towarach konkurencyjnych (zob. podobnie wyroki: Philips, C–299/99, 
EU:C:2002:377, pkt 78; Hauck, C–205/13, EU:C:2014:2233, pkt 18).
45. W istocie chodzi tu o zapobieżenie, aby wyłączne i trwałe prawo przyznane 
wskutek rejestracji znaku towarowego mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia 
w czasie ważności innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować ter-
minom peremptoryjnym (zob. podobnie wyrok Hauck, C–205/13, EU:C:2014:2233, 
pkt 19, a w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, 
L 11, s. 1) – przepisu, który jest co do istoty identyczny z art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 
2008/95, wyrok Lego Juris/OHIM, C–48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 45).
46. W odniesieniu do kwestii, czy poszczególne podstawy odmowy rejestracji mogą 
być przedmiotem łącznego stosowania, Trybunał wyjaśnił, że z brzmienia art. 3 ust. 1 
lit. e) dyrektywy 2008/95 wyraźnie wynika, iż trzy wymienione tam podstawy odmo-
wy rejestracji mają charakter autonomiczny, a każda z nich znajduje zastosowanie 
niezależnie od pozostałych (zob. podobnie wyrok Hauck, C–205/13, EU:C:2014:2233, 
pkt 39).
47. Trybunał wywiódł z tego, że jeśli jedno z kryteriów wymienionych w tym przepi-
sie jest spełnione, to oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru nie może 
zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Ponadto nie ma znaczenia, że odmowa 
rejestracji tego oznaczenia może nastąpić w oparciu o kilka podstaw, o ile jedna 
z tych podstaw ma w pełni zastosowanie do wspomnianego oznaczenia (zob. podob-
nie wyrok Hauck, C–205/13, EU:C:2014:2233, pkt 40, 41).
48. W konsekwencji art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 nie wyklucza możliwo-
ści zastosowania do podstawowych właściwości danego oznaczenia jednej lub kilku 
z określonych w nim podstaw odmowy rejestracji. Niemniej w takim wypadku od-
mowa rejestracji obwarowana jest wymogiem, by przynajmniej jedna z tych pod-
staw znajdowała zastosowanie do owego oznaczenia w pełni.
49. Istota interesu ogólnego, który leży u źródła stosowania trzech podstaw odmo-
wy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, sprzeciwia się 
bowiem odmowie rejestracji, gdy żadna z tych trzech podstaw nie ma w pełni zasto-
sowania (wyrok Hauck, C–205/13, EU:C:2014:2233, pkt 42).
50. Wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, która nie pozwalałaby na od-
mowę rejestracji znaku towarowego, gdyby w następstwie analizy okazało się, że 
zastosowanie znajduje więcej niż jedna z trzech podstaw odmowy rejestracji lub – 
przeciwnie – pozwalałaby na zastosowanie tego przepisu, w sytuacji gdy każda z tych 
trzech podstaw zachodzi jedynie w części, w sposób oczywisty stałaby w sprzecz-
ności z przypomnianym w pkt 43–45 niniejszego wyroku istotą interesu ogólnego, 
który leży u źródła stosowania trzech podstaw odmowy rejestracji przewidzianych 
w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95.
51. Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pytanie drugie winna 
brzmieć, iż art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten spo-
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sób, że stoi on na przeszkodzie zarejestrowaniu w charakterze znaku towarowego 
oznaczenia tworzonego przez kształt towaru, jeżeli ów kształt przejawia trzy pod-
stawowe właściwości, z których jedna wynika z charakteru samego towaru, a dwie 
pozostałe są niezbędne do uzyskania efektu technicznego, pod warunkiem jednak, 
że przynajmniej jedna z podstaw odmowy rejestracji określonych w tym przepisie 
znajduje zastosowanie do owego kształtu w pełni.

W przedmiocie pytania trzeciego
52. Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 3 
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy 2008/95, który dopuszcza odmowę rejestracji ozna-
czeń tworzonych wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu 
technicznego, należy interpretować w tym sensie, że dotyczy on wyłącznie sposobu, 
w jaki dany towar funkcjonuje, czy też znajduje on zastosowanie również do sposo-
bu, w jaki jest on wytwarzany.
53. W tym względzie należy zauważyć, że we wspomnianym przepisie odniesiono się 
wyraźnie do kształtu towaru niezbędnego do uzyskania „efektu technicznego”, nie 
nawiązując do procesu wytwarzania tego towaru.
54. Z punktu widzenia literalnej wykładni tego przepisu określona w nim podstawa 
odmowy rejestracji ogranicza się do sposobu, w jaki dany towar funkcjonuje, ponie-
waż „efekt techniczny” stanowi rezultat szczególnej metody wytwarzania danego 
kształtu.
55. Powyższa wykładnia znajduje potwierdzenie w celu przyświecającym art. 3 
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy 2008/95, który polega, jak zostało to przypomniane 
w pkt 44 niniejszego wyroku, na unikaniu przyznawania monopolu na rozwiązania 
techniczne, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych. 
Z punktu widzenia konsumenta rozstrzygający jest bowiem sposób, w jaki dany to-
war funkcjonuje, natomiast metody jego wytwarzania nie są tak istotne.
56. Co więcej, z orzecznictwa wynika, że metody wytwarzania nie mają decydują-
cego znaczenia również w ramach oceny zasadniczych właściwości funkcjonalnych 
kształtu towaru. Rejestracji oznaczenia tworzonego przez kształt uwarunkowany 
wyłącznie efektem technicznym należy bowiem odmówić nawet jeśli dany efekt 
techniczny może zostać osiągnięty za pomocą innych kształtów, a w konsekwen-
cji za pomocą innych metod wytwarzania (zob. podobnie wyrok Philips, C–299/99, 
EU:C:2002:377, pkt 83).
57. W świetle powyższego odpowiedź na pytanie trzecie winna brzmieć, iż art. 3 
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy 2008/95, który dopuszcza odmowę rejestracji ozna-
czeń tworzonych wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu 
technicznego, należy interpretować w tym sensie, że dotyczy on sposobu, w jaki 
dany towar funkcjonuje, i nie znajduje zastosowania do sposobu, w jaki jest on wy-
twarzany. 

W przedmiocie pytania pierwszego
58. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza w istocie do wyjaśnienia, czy 
osoba dokonująca zgłoszenia znaku towarowego, który uzyskał charakter odróżnia-
jący w następstwie używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95, musi 
przedstawić dowód, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar lub usługę 
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oznaczone tym tylko znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które rów-
nież mogą występować, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, czy też 
wystarczy, że wykaże on, iż znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców roz-
poznaje wspomniany znak i kojarzy go z jego towarami.
59. W tym względzie należy przypomnieć na wstępie, iż podstawową funkcją znaku 
towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi, że towar lub usługa oznaczone 
danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożli-
wiając mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub tej 
usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok Philips, 
C–299/99, EU:C:2002:377, pkt 30).
60. Znak towarowy, poprzez swój charakter odróżniający, pozwala na identyfikację 
towaru lub usługi, które oznacza, jako pochodzących z określonego przedsiębior-
stwa, a w efekcie na odróżnienie takiego towaru lub usługi od towarów i usług po-
chodzących z innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyroki: Windsurfing Chiem-
see, C–108/97 i C–109/97, EU:C:1999:230, pkt 46; Philips, C–299/99, EU:C:2002:377, 
pkt 35, a także Oberbank i in., C–217/13 i C–218/13, EU:C:2014:2012, pkt 38).
61. Ów charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w odniesieniu do to-
warów lub usług, dla których stanowi oznaczenie, oraz po drugie z uwzględnieniem 
przypuszczalnego sposobu postrzegania znaku towarowego przez zainteresowany 
krąg odbiorców, czyli przez przeciętnych konsumentów danej kategorii towarów 
lub usług, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni 
(zob. podobnie wyroki: Koninklijke KPN Nederland, C–363/99, EU:C:2004:86, pkt 34 
i przytoczone tam orzecznictwo; Nestlé, C–353/03, EU:C:2005:432, pkt 25; a także 
Oberbank i in., C–217/13 i C–218/13, EU:C:2014:2012, pkt 39).
62. Charakter odróżniający, który stanowi zatem jedną z ogólnych przesłanek wy-
maganych do tego, by oznaczenie mogło zostać zarejestrowane jako znak towaro-
wy, może być samoistny, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, lub może 
zostać uzyskany w następstwie używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy.
63. Jeżeli chodzi bardziej szczegółowo o uzyskanie charakteru odróżniającego w na-
stępstwie używania zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95, wyrażenie „używanie 
znaku w charakterze znaku towarowego” należy rozumieć jako odnoszące się wy-
łącznie do używania znaku w tym celu, aby zainteresowani odbiorcy rozpoznawali 
towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (wyrok Nestlé, 
C–353/03, EU:C:2005:432, pkt 29).
64. Trybunał dopuścił, że taka identyfikacja, a co za tym idzie – uzyskanie charakte-
ru odróżniającego, może być wynikiem zarówno używania znaku jako części zareje-
strowanego znaku towarowego w postaci jednego z jego elementów, jak i używania 
innego znaku towarowego w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towaro-
wym. Uściślił on jednak, że w obu tych przypadkach ważne jest, by w następstwie 
tego używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie postrzegał dany towar lub 
daną usługę, oznaczone samym tylko znakiem zgłoszonym do rejestracji, jako po-
chodzące z określonego przedsiębiorstwa (wyrok Nestlé, C–353/03, EU:C:2005:432, 
pkt 30; a także w kontekście rozporządzenia nr 40/94, którego art. 7 ust. 3 odpowia-
da co do istoty art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95, wyrok Colloseum Holding, C–12/12, 
EU:C:2013:253, pkt 27).
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65. W rezultacie niezależnie od faktu, czy mamy do czynienia z używaniem ozna-
czenia jako części zarejestrowanego znaku towarowego, czy też w połączeniu z nim, 
podstawowym warunkiem jest to, by w następstwie tego używania oznaczenie, 
o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, mogło wska-
zywać zainteresowanemu kręgowi odbiorców, że opatrzone nim towary pochodzą 
z określonego przedsiębiorstwa (zob. podobnie wyrok Colloseum Holding, C–12/12, 
EU:C:2013:253, pkt 28).
66. Należy z tego wywieść, co wynika też z pkt 48–52 opinii rzecznika generalnego, 
że chociaż znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, może być przedmiotem 
używania jako część zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z takim 
znakiem, to wciąż do celów rejestracji tego znaku jako odrębnego znaku towarowe-
go zgłaszający musi przedstawić dowód, że sam ten znak, z pominięciem wszelkich 
innych znaków towarowych, które również mogą występować, wskazuje, iż dane 
towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa.
67. W świetle powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze winna brzmieć, 
że w celu uzyskania rejestracji znaku towarowego, który uzyskał charakter odróżnia-
jący w następstwie używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95, nieza-
leżnie od tego, czy znak ten był używany jako część innego zarejestrowanego znaku 
towarowego, czy też w połączeniu z takim znakiem, zgłaszający musi przedstawić 
dowód, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar lub usługę oznaczone 
tym tylko znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą 
występować, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.
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wprowadzenia w błąd

1. C–120/04 (6.10.2005) 
Medion AG przeciwko Thomson multimedia Sales 
Germany & Austria GmbH

Oznaczenie składające się z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej 
i zarejestrowanego znaku towarowego posiadającego zwykły charakter odróż-
niający

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 6 października 2005 r.  
w sprawie C–120/04 medion ag  

przeciwko thomson multimedia Sales germany & austria gmbH

teza

artykuł 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grud-
nia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich od-
noszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że 
w przypadku identyczności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia w błąd może występować w odczuciu odbiorców, jeżeli sporne oznacze-
nie składa się przynajmniej z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej 
i zarejestrowanego znaku towarowego posiadającego zwykły charakter odróż-
niający, który mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia wywie-
ranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną pozycję nadającą 
charakter odróżniający.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 
ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej 
na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (Dz.U. L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Medion AG (zwaną da-
lej „Medion”) a Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (zwaną dalej 

VI
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„Thomson”) w sprawie używania przez Thomson w złożonym oznaczeniu „THOMSON 
LIFE” zarejestrowanego znaku towarowego LIFE, którego właścicielem jest Medion.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
Medion jest w Niemczech właścicielką znaku towarowego LIFE, zarejestrowanego 
w dniu 29 sierpnia 1998 r. dla urządzeń elektronicznych z zakresu rozrywki. Rocz-
nie osiąga ona obrót w wysokości kilku miliardów euro w dziedzinie wytwarzania 
i sprzedaży takich towarów. Thomson należy do jednych z największych światowych 
koncernów w sektorze urządzeń elektronicznych z zakresu rozrywki. Niektóre ze 
swoich towarów sprzedaje ona pod nazwą „THOMSON LIFE”.
W lipcu 2002 r. Medion wniosła do Landgericht Düsseldorf (sądu okręgowego w Düs-
seldorfie) pozew w sprawie o naruszenie prawa ze znaku towarowego. Wniosła ona 
o zakazanie Thomson używania oznaczenia „THOMSON LIFE” dla oznaczania niektó-
rych urządzeń z zakresu rozrywki. Landgericht Düsseldorf oddalił skargę, stwierdza-
jąc, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towa-
rowego LIFE nie istnieje. Medion wniosła apelację do Oberlandesgericht Düsseldorf 
(wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie). Wniosła ona o zakazanie Thomson używania 
oznaczenia „THOMSON LIFE” dla telewizorów, radiomagnetofonów, odtwarzaczy 
dysków kompaktowych oraz sprzętu hifi.
Sąd krajowy wskazuje, że rozstrzygnięcie sporu zależne jest od ustalenia, czy w od-
niesieniu do znaku towarowego LIFE i złożonego oznaczenia „THOMSON LIFE” istnie-
je prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dy-
rektywy. W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf postanowił zawiesić 
postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 5 ust. 1 lit. b) [dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, że 
w przypadku identyczności towarów lub usług oznaczonych rozpatrywanymi 
oznaczeniami w odczuciu odbiorców może występować prawdopodobieństwo 
wprowadzenia w błąd, nawet jeśli wcześniejszy słowny znak towarowy, posia-
dający zwykły charakter odróżniający, zostanie odtworzony w późniejszym zło-
żonym oznaczeniu słownym osoby trzeciej lub w jego oznaczeniu słownym tu-
dzież graficznym, który charakteryzuje się elementami słownymi w taki sposób, 
że wcześniejszy znak towarowy poprzedzony jest nazwą przedsiębiorstwa osoby 
trzeciej i, mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia wywieranego 
przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną pozycję nadającą cha-
rakter odróżniający?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
18. Poprzez swoje pytanie sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 5 
ust. 1 lit. b) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identycz-
ności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców 
może istnieć, jeżeli sporne oznaczenie składa się przynajmniej z zestawienia nazwy 
przedsiębiorstwa osoby trzeciej z zarejestrowanym znakiem towarowym, posiadają-
cym zwykły charakter odróżniający, i, mimo iż samodzielnie nie tworzy on całościo-
wego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną 
pozycję nadającą charakter odróżniający.
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uwagi przedstawione trybunałowi
19. Medion i Komisja Wspólnot Europejskich proponują udzielić odpowiedzi twier-
dzącej na zadane pytanie.
20. Medion kwestionuje „Prägetheorie”. Pozwalałaby ona bowiem na przywłaszcze-
nie zarejestrowanego znaku towarowego poprzez zwykłe dodanie nazwy wytwórcy. 
Taki sposób używania znaku towarowego stanowiłby naruszenie funkcji znaku pole-
gającej na wskazywaniu pochodzenia towarów.
21. Komisja podnosi, że w okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu 
przed sądem krajowym dwa pojęcia używane w złożonym oznaczeniu są równorzęd-
ne. Pojęcie „LIFE” nie pełni całkowicie podporządkowanej roli. Tak więc skoro nazwa 
„THOMSON” nie wywiera samodzielnie całościowego wrażenia, to złożone oznacze-
nie i zarejestrowany znak towarowy są podobne w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy. Można zatem przyznać istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia 
w błąd, tym bardziej że oba przedsiębiorstwa oferują identyczne towary.
22. Thomson proponuje udzielenie odpowiedzi przeczącej na zadane pytanie. Po-
piera ona wykładnię dyrektywy zgodną z „Prägetheorie”. Spornego w postępowa-
niu przed sądem krajowym oznaczenia nie można pomylić ze znakiem towarowym 
Medion, gdyż zawiera ono element „THOMSON” – nazwę wytwórcy – który ma 
to samo znaczenie co inne tworzące je elementy. Pojęcie „LIFE” służy jedynie do 
oznaczania niektórych ze sprzedawanych towarów. W każdym razie należy wyklu-
czyć, że element „LIFE” zdominuje całościowe wrażenie wywierane przez nazwę 
„THOMSON LIFE”.

Odpowiedź trybunału
23. Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumento-
wi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi 
oznaczonych znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie, bez możliwe-
go wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających 
inne pochodzenie (zob. w szczególności wyroki z dnia 29 września 1998 r. w spra-
wie C–39/97 Canon, Rec. s. I–5507, pkt 28 oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie C–371/02 Björnekulla Fruktindustrier, Rec. s. I–5791, pkt 20).
24. Motyw dziesiąty dyrektywy podkreśla, że ochrona udzielana zarejestrowane-
mu znakowi towarowemu ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia oraz że 
w przypadku podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usłu-
gami prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek dla 
takiej ochrony.
25. Artykuł 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy podlega zastosowaniu jedynie wtedy, gdy z po-
wodu identyczności lub podobieństwa znaków albo towarów lub usług w odczuciu 
odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
26. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby 
uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub 
ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. w szczególności wy-
rok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C–342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. 
s. I–3819, pkt 17).
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27. Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców podlega ca-
łościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich czynników istotnych w danym 
przypadku [zob. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C–251/95 SABEL, Rec. 
s. I–6191, pkt 22, ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18 oraz wyrok 
z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C–425/98 Marca Mode, Rec. s. I–4861, pkt 40, 
jak również w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, 
L 11, s. 1), którego brzmienie jest w istocie identyczne z art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
– postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C–3/03 P Matratzen Concord 
przeciwko OHIM, Rec. s. I–3657, pkt 28].
28. Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, 
w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa 
spornych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, 
przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących. 
Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych 
towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobień-
stwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle 
znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. 
w szczególności ww. wyroki w sprawie SABEL, pkt 23 oraz w sprawie Lloyd Schuhfa-
brik Meyer, pkt 25, jak również ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord 
przeciwko OHIM, pkt 29).
29. W ramach analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ocena 
podobieństwa dwóch znaków towarowych nie opiera się jedynie na uwzględnieniu 
części tworzących złożony znak towarowy i na porównaniu go z innymi znakami to-
warowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków 
towarowych postrzeganych jako całość, co nie wyklucza, że całościowe wrażenie 
wywierane przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców 
może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego 
składników (zob. ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord przeciwko 
OHIM, pkt 32).
30. Jednakże poza zwykłymi przypadkami, w których przeciętny konsument postrze-
ga znak towarowy jako całość i z zastrzeżeniem okoliczności, że całościowe wrażenie 
może być zdominowane przez jeden lub kilka ze składników złożonego znaku to-
warowego, w żaden sposób nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach 
wcześniejszy znak towarowy, używany przez osoby trzecie w oznaczeniu złożonym, 
zawierającym nazwę przedsiębiorstwa tej osoby, który zachowuje w tym oznacze-
niu złożonym niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, nie stanowi z tego 
względu elementu dominującego.
31. W takiej sytuacji całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie może 
niemniej jednak powodować, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pocho-
dzą z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby 
stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
32. Stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie można 
uzależniać od warunku, że całościowe wrażenie wywierane przez złożone ozna-
czenie musi być zdominowane przez jego część, stanowiącą zarazem wcześniejszy 
znak towarowy.
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33. W przypadku ustanowienia takiego warunku właściciel wcześniejszego znaku to-
warowego, w przypadku gdy ten znak towarowy zachowałby w złożonym oznacze-
niu niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, która nie byłaby zarazem 
pozycją dominującą, zostałby pozbawiony wyłącznego prawa przyznanego mu na 
mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy.
34. Przykładowo miałoby to miejsce w przypadku, gdy właściciel cieszącego się re-
nomą znaku towarowego używałby oznaczenia złożonego, w którym dokonano ze-
stawienia tego znaku z wcześniejszym znakiem towarowym, niecieszącym się reno-
mą. Miałoby to również miejsce w przypadku, gdy złożone oznaczenie składałoby się 
z tego wcześniejszego znaku towarowego i nazwy handlowej cieszącej się renomą. 
W istocie wywierane całościowe wrażenie byłoby najczęściej zdominowane przez 
ujęte w złożonym oznaczeniu znak towarowy lub nazwę handlową cieszące się re-
nomą.
35. Tak więc, wbrew zamierzeniu ustawodawcy wspólnotowego wyrażonym w mo-
tywie dziesiątym dyrektywy, ochrona funkcji pochodzenia znaku towarowego nie 
byłaby zapewniona, nawet jeśli ten znak towarowy zachowałby w złożonym ozna-
czeniu niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający.
36. Należy zatem dopuścić, że dla celów stwierdzenia istnienia wprowadzenia w błąd 
wystarczy, by z uwagi na nadającą charakter odróżniający niezależną pozycję zacho-
waną przez wcześniejszy znak towarowy odbiorcy przypisaliby właścicielowi tego 
znaku towarowego pochodzenia również towary lub usługi oznaczone oznaczeniem 
złożonym.
37. W konsekwencji na przedłożone pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 5 ust. 1 
lit. b) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności 
towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować 
w odczuciu odbiorców, jeżeli sporne oznaczenie składa się przynajmniej z zestawie-
nia nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej i zarejestrowanego znaku towarowe-
go posiadającego zwykły charakter odróżniający, który mimo iż samodzielnie nie 
tworzy całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje 
w nim niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający.
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2. C–259/04 (30.03.2006) 
Elizabeth Florence Emanuel  
przeciwko Continental Shelf 128 Ltd 

Prawo do znaku towarowego po przeniesieniu przedsiębiorstwa

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 30 marca 2006 r.  
w sprawie C–259/04 elizabeth Florence emanuel  

przeciwko Continental Shelf 128 ltd

tezy

1) nie można odmówić rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, że znak 
ten wprowadzi odbiorców w błąd w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 
rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, tylko 
z tego powodu, że znak ten odpowiada nazwie projektanta i pierwszego produ-
centa towarów tym znakiem oznaczanych, w szczególności jeśli klientela przy-
wiązana do tego znaku – zarejestrowanego wcześniej w innej postaci graficznej 
– była przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym 
towary tym znakiem oznaczane.

2) Prawo właściciela znaku towarowego nie może wygasnąć na tej podstawie, 
że znak ten wprowadza odbiorców w błąd w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. b) 
dyrektywy 89/10, z tej tylko przyczyny, że odpowiada on nazwisku projektan-
ta i pierwszego producenta towarów nim oznaczanych, w szczególności jeśli 
klientela przywiązana do tego znaku była przedmiotem przeniesienia wraz 
z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of 
Justice, osobę wyznaczoną, dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 lit. g) oraz art. 12 ust. 2 
lit. b) dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliże-
nie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 
(Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
Wniosek ten złożony został w postępowaniu spornym między projektantką mody 
E. F. Emanuel a spółką Continental Shelf 128 Ltd (zwaną dalej „CSL”). Przedmiotem 
tego postępowania są dwie sprawy wszczęte przez E. F. Emanuel przeciwko tej spół-
ce, z których jedna dotyczy sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego „ELIZA-
BETH EMANUEL”, pisanego wielkimi literami, dla odzieży wytwarzanej przez CSL, 
druga zaś wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego „Eliza-
beth Emanuel”, pisanego małymi literami, z wyjątkiem pierwszych liter, zarejestro-
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wanego w 1997 r. przez inną spółkę, która następnie przeniosła prawo do tego zna-
ku na CSL (zwanego dalej „znakiem towarowym »Elizabeth Emanuel«” lub „znakiem 
zarejestrowanym”).

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
E. F. Emanuel – renomowana projektantka mody ślubnej – utworzyła w 1990 r. 
przedsiębiorstwo pod nazwą „Elizabeth Emanuel”. W 1996 r. E. F. Emanuel utworzy-
ła wraz ze spółką Hamlet International Plc spółkę Elizabeth Emanuel Plc (zwaną dalej 
„EE Plc”). E. F. Emanuel przeniosła na ostatnią z wymienionych wyżej spółek swoją 
działalność polegającą na projektowaniu i wprowadzaniu do obrotu odzieży, wszyst-
kie składniki przedsiębiorstwa, w tym klientelę i zgłoszenie rejestracyjne znaku to-
warowego „Elizabeth Emanuel”, który został następnie zarejestrowany w 1997 r. 
We wrześniu 1997 r. EE Plc przeniosła swoje przedsiębiorstwo, w tym klientelę oraz 
prawo do zarejestrowanego znaku towarowego, na spółkę Frostprint Ltd, która nie-
zwłocznie zmieniła swoją nazwę, stając się spółką Elizabeth Emanuel International 
Ltd (zwaną dalej „EE International”). EE International zatrudniła E. F. Emanuel, która 
miesiąc później przestała pracować na rzecz tej spółki. W listopadzie 1997 r. EE In-
ternational przeniosła prawo do znaku zarejestrowanego na inna spółkę – Oakridge 
Trading Ltd (zwaną dalej „Oakridge”). W dniu 18 marca 1998 r. Oakridge wniosła o re-
jestrację znaku towarowego „ELIZABETH EMANUEL”. W dniu 7 stycznia 1999 r. został 
złożony sprzeciw wobec rejestracji wymienionego wyżej znaku. W dniu 9 stycznia 
tego samego roku wniesiono o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do zarejestrowane-
go znaku towarowego „Elizabeth Emanuel”.
Decyzją z dnia 17 października 2002 r. zarówno sprzeciw, jak i wniosek o stwier-
dzenie wygaśnięcia zostały oddalone. Uznano, że o ile odbiorcy faktycznie zostali 
zwiedzeni i wprowadzeni w błąd, to jednak nie było to niezgodne z prawem, albo-
wiem stanowiło nieuniknioną konsekwencję przeniesienia przedsiębiorstwa wraz 
z klientelą, które to przedsiębiorstwo było uprzednio prowadzone pod nazwiskiem 
jego pierwotnej właścicielki. W postępowaniu odwoławczym, prowadzonym przed 
osobą wyznaczoną, dyskusja koncentrowała się na pytaniu, czy art. 3 ust. 1 lit. g) 
oraz art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104 mogą stanowić podstawę postępowań 
wszczętych przeciwko CSL.
W tych okolicznościach osoba wyznaczona postanowiła zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy dany znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd i nie nadawać się 

w związku z tym do rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. g) [dyrektywy 89/104] 
w następujących okolicznościach:

 – doszło do przeniesienia klienteli przywiązanej do tego znaku towarowego wraz 
z całym przedsiębiorstwem, którego działalność polega na wytwarzaniu towa-
rów oznaczanych tym znakiem;

 – przed dokonaniem przeniesienia dla znaczącej części właściwego kręgu od-
biorców znak ten oznaczał, iż określona osoba brała udział w projektowaniu 
lub produkcji towarów, dla których znak ten był używany;

 – po dokonaniu wymienionego wyżej przeniesienia nabywca wniósł o zarejestro-
wanie tego znaku i



140

VI.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO WPROWADZENIA W BŁĄD

 – w chwili złożenia wniosku znacząca część właściwego kręgu odbiorców była 
w błędnym przekonaniu, że korzystanie z tego znaku oznacza, iż osoba, o któ-
rej mowa wyżej, wciąż jeszcze uczestniczy w projektowaniu lub produkcji to-
warów, dla których znak ten jest używany, i przekonanie to miało prawdopo-
dobnie wpływ na dokonywane przez tę część odbiorców zakupy?

2) Jeśli na pytanie pierwsze nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi twierdzącej 
– jakie inne czynniki należy wziąć pod uwagę, by ocenić, czy dany znak towarowy 
może wprowadzić odbiorców w błąd i czy w związku z tym obejmuje go zakaz re-
jestracji z przyczyny określonej w art. 3 ust. 1 lit. g) [dyrektywy 89/104], a w szcze-
gólności czy można wziąć pod uwagę okoliczność, że wraz z upływem czasu ryzyko 
wprowadzenia w błąd będzie się prawdopodobnie zmniejszać?

3) Czy zarejestrowany znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd w wy-
niku jego używania przez właściciela znaku lub za zgodą takiej osoby, w związku 
z czym prawo przysługujące właścicielowi tego znaku może podlegać wygaśnięciu 
na podstawie art. 12 ust. 2 lit. b) [dyrektywy 89/104] w następujących okoliczno-
ściach:

 – prawo do tego znaku i przywiązana do niego klientela zostały przeniesione 
wraz z całym przedsiębiorstwem, którego działalność polega na wytwarzaniu 
towarów oznaczanych tym znakiem;

 – przed dokonaniem przeniesienia dla znaczącej części właściwego kręgu od-
biorców znak ten oznaczał, iż określona osoba brała udział w projektowaniu 
lub produkcji towarów, dla których znak ten był używany;

 – po dokonaniu wymienionego wyżej przeniesienia nabywca wniósł o zarejestro-
wanie tego znaku i

 – w chwili złożenia wniosku znacząca część właściwego kręgu odbiorców była 
w błędnym przekonaniu, że korzystanie z tego znaku oznacza, iż osoba, o któ-
rej mowa wyżej, wciąż jeszcze uczestniczy w projektowaniu lub produkcji to-
warów, dla których znak ten jest używany, i przekonanie to miało prawdopo-
dobnie wpływ na dokonywane przez tę część odbiorców zakupy?

4) Jeśli na pytanie trzecie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi twierdzącej – 
jakie inne czynniki należy wziąć pod uwagę, by ocenić, czy dany znak towarowy 
może wprowadzić odbiorców w błąd w wyniku jego używania przez właścicie-
la tego znaku lub za zgodą takiej osoby, w związku z czym prawo przysługujące 
właścicielowi tego znaku może podlegać wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 2 
lit. b) [dyrektywy 89/104], a w szczególności czy można wziąć pod uwagę okolicz-
ność, że wraz z upływem czasu ryzyko wprowadzenia w błąd będzie się prawdo-
podobnie zmniejszać?”.

w przedmiocie dopuszczalności pytań prejudycjalnych

W przedmiocie dwóch pierwszych pytań
26. Poprzez dwa pierwsze pytania sąd krajowy domaga się zasadniczo wskazania, 
w jakich okolicznościach można odmówić rejestracji znaku towarowego z tego po-
wodu, że może on wprowadzać odbiorców w błąd w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) 
dyrektywy 89/104, jeśli klientela przywiązana do tego znaku przeniesiona została 
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wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane i jeśli 
znak ten – który odpowiada nazwisku projektanta i pierwszego producenta tych to-
warów – był uprzednio zarejestrowany w innej postaci graficznej.

uwagi przedłożone trybunałowi
27. Do sądu krajowego przemawiają argumenty przedstawione na poparcie dwóch 
konkurujących ze sobą twierdzeń popieranych przez strony postępowania. Z jednej 
strony uważa on, że znak towarowy nie powinien wprowadzać w błąd przeciętnego 
konsumenta uważanego za dostatecznie uważnego i rozsądnego. Z drugiej strony 
jest on zdania, że swoboda sprzedaży i przenoszenia przedsiębiorstw i klienteli wraz 
z prawami do znaków towarowych, do których jest ona przywiązana, leży w intere-
sie ogółu.
28. Odwołująca się w postępowaniu głównym E. F. Emanuel powołuje się na ogól-
ny interes ochrony konsumentów gwarantowany w art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 
89/104. Aby przepis ten znalazł zastosowanie, wystarczy, że korzystanie ze sporne-
go znaku towarowego powoduje występowanie co najmniej rzeczywistego ryzyka 
wprowadzenia przeciętnego konsumenta towarów lub usług, których dotyczy zgło-
szenie znaku towarowego, w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług, co 
wpływa na podejmowane przez tego konsumenta decyzje w sprawie zakupu. Wy-
stępowanie takiego ryzyka należy do okoliczności faktycznych, a zatem należy wziąć 
pod uwagę wszystkie czynniki, które czynią pomyłkę prawdopodobną.
29. Odwołująca się w postępowaniu głównym twierdzi dalej, że z chwilą, w której 
stwierdzone zostanie występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, 
nie ma większego znaczenia fakt wcześniejszego przeniesienia klienteli i prawa do 
znaku towarowego na przedsiębiorstwo, które twierdzi, że uprawnione jest do ko-
rzystania z tego znaku.
30. Pozwana w postępowaniu głównym CSL twierdzi, że art. 3 ust. 1 lit. g) dyrek-
tywy 89/104 stosuje się niezależnie od tego, czy znaki towarowe odpowiadają na-
zwisku osoby, czy nie. Jedynym mającym znaczenie kryterium jest ustalenie w spo-
sób obiektywny, czy znaki te mogą zwieść odbiorców lub wprowadzić ich w błąd, 
w szczególności poprzez wywoływanie skojarzenia z innymi towarami.
31. Zdaniem pozwanej w postępowaniu głównym teza E. F. Emanuel dotycząca 
prawdopodobieństwa wprowadzenia przeciętnego konsumenta w błąd opiera się 
na orzecznictwie Trybunału dotyczącym konkretnych rozporządzeń, które nie może 
być wykorzystane przy dokonywaniu wykładni dyrektywy 89/104.
32. Jeśli chodzi o postrzeganie przez przeciętnego konsumenta znaku towarowego 
odpowiadającego nazwisku, CSL jest zdania, że konsument ten jest świadom, iż szcze-
gólnie w dziedzinie mody nazwa handlowa przywiązana jest do towaru wytwarzane-
go przez dane przedsiębiorstwo, które to przedsiębiorstwo może być przedmiotem 
przeniesienia na inny podmiot wraz z tą nazwą. Zdaniem tej spółki taka sama zasada 
dotyczy rynku pieczywa, wina czy towarów luksusowych. Dlatego też samo przenie-
sienie nazwy handlowej nie wprowadza automatycznie w błąd, niezależnie od tego, 
czy towarzyszyła mu kampania informacyjna, czy też nie.
33. CSL zwraca w szczególności uwagę, że gdyby uznać twierdzenie E. F. Emanuel za 
prawdziwe, przeniesienie przedsiębiorstwa wraz z klientelą i prawem do znaku to-
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warowego, którymi oznaczane są towary w tym przedsiębiorstwie wytwarzane, nie 
byłoby możliwe. Bardzo często wartość transakcji mającej za przedmiot przedsiębior-
stwo odpowiada zasadniczo wartości przenoszonego prawa do znaku towarowego.
34. Zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa celem art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 
89/104 jest uniemożliwienie rejestracji znaków, które mogą zmylić odbiorców nie co 
do pochodzenia towarów lub usług, których dotyczy rejestracja, czy też co do cech 
tego pochodzenia, lecz co do cech samych towarów lub usług.
35. Celem wydania tego przepisu nie było wprowadzenie zakazu używania znaku 
towarowego z tego prostego powodu, że oznaczane nim towary nie przedstawiają 
poziomu jakości zgodnego z oczekiwaniami nabywcy, czy też dlatego, że określona 
osoba nie bierze już udziału w procesie projektowania lub produkcji tych towa-
rów, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny. O ile bowiem znak towarowy powinien 
stanowić gwarancję, że towary pochodzą od określonego przedsiębiorstwa, które 
odpowiada za ich jakość, o tyle znak ten sam w sobie nie stanowi co do zasady 
gwarancji tej jakości.
36. Zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa odbiorcy świadomi są tego, że jakość 
towarów oznaczanych danym znakiem towarowym może ulegać zmianie, czy to 
wskutek decyzji właściciela tego znaku, czy z powodu zmiany właściciela lub zarzą-
du przedsiębiorstwa, czy też z przyczyn dotyczących zmian w ekipie projektantów 
lub zmian w fabryce, w której odbywa się produkcja. Przeciętnego konsumenta nie 
może zatem wprowadzić w błąd zmiana właściciela znaku.
37. Komisja Wspólnot Europejskich stwierdza przede wszystkim, że Trybunał nie 
miał jeszcze okazji wypowiedzieć się w kwestii wykładni art. 3 ust. 1 lit. g) dyrekty-
wy 89/104 w odniesieniu do sytuacji, w których znak towarowy może wprowadzić 
odbiorców w błąd, i w związku z tym nie zdefiniował on dotychczas interesu pu-
blicznego chronionego tym przepisem, który to interes publiczny może różnić się 
od branego pod uwagę w odniesieniu do innych bezwzględnych podstaw rejestra-
cji takich jak te, które były przedmiotem badania w sprawach zakończonych wy-
rokami z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C–108/97 i C–109/97 Wind-
surfing Chiemsee, Rec. s. I–2779, z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C–299/99 
Philips, Rec. s. I–5475, oraz z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C–104/01 Libertel, Rec. 
s. I–3793.
38. Przypomina ona jednak, że Trybunał stwierdził, iż znak towarowy pełni przede 
wszystkim funkcję gwarancji dla konsumenta lub użytkownika końcowego co do 
pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem, pozwalając mu na od-
różnienie, bez możliwości pomyłki, tego towaru lub usługi od towarów lub usług 
pochodzących od innych producentów lub usługodawców. Znak towarowy bo-
wiem, aby spełniał swoją rolę zasadniczego elementu systemu niezakłóconej 
konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu, 
musi stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały 
wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, 
któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności 
wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C–206/01 Arsenal Football Club, Rec. 
s. I–10273, pkt 48).
39. Komisja uważa, że omówiona wyżej funkcja nie oznacza, iż konsument powi-
nien być w stanie zidentyfikować wytwórcę na podstawie znaku towarowego, lecz 
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że znak ten stanowi gwarancję, iż towary wprowadzone zostały na rynek za zgodą 
właściciela znaku.
40. Podnosi ona również, że okoliczność, iż dany znak towarowy odpowiada nazwi-
sku określonej osoby, sama w sobie nie oznacza, że osoba ta ma jakikolwiek zwią-
zek z właścicielem tego znaku, ani że związek taki należy domniemywać i w związku 
z tym nie pozwala ona na stwierdzenie, że osoba ta zaangażowana jest w produkcję 
towarów oznaczanych tym znakiem. Komisja uważa, że przyjęty przez nią tok rozu-
mowania znajduje potwierdzenie w treści stanowiska zajętego przez Trybunał w wy-
roku z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C–404/02 Nichols, Rec. s. I–8499, zgodnie 
z którym do nazwisk osób nie stosuje się żaden szczególny przepis uregulowań z za-
kresu znaków towarowych.
41. Komisja jest także zdania, że znak odpowiadający nazwisku określonej osoby 
może wprowadzić przeciętnego konsumenta w błąd w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) 
tylko wówczas, gdy strategia sprzedaży opiera się na wywołaniu u odbiorców wra-
żenia, że osoba ta bierze udział w produkcji towaru oznaczanego tym znakiem, pod-
czas gdy w istocie nie ma ona już żadnego związku z właścicielem tego znaku.
42. Wreszcie wszyscy zainteresowani, którzy przedstawili swoje uwagi Trybunało-
wi, są zdania, że czas, który upłynął od chwili, gdy osoba nosząca nazwisko, któ-
remu odpowiada znak towarowy, przestała być właścicielem tego znaku, nie ma 
wpływu na to, czy znak ten może wprowadzać przeciętnego konsumenta w błąd, 
czy też nie.

Ocena trybunału
43. Artykuł 2 dyrektywy 89/104 zawiera – określony w motywie siódmym tej dyrek-
tywy jako przykładowy – wykaz oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod 
warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego 
przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, czyli mogą speł-
niać funkcję znaku towarowego polegającą na wskazywaniu pochodzenia towaru 
lub usługi. W wykazie tym wyraźnie zostały wymienione nazwiska osób (ww. wyrok 
w sprawie Nichols, pkt 22).
44. Zgodnie z tym, co przypomniała Komisja, aby znak towarowy mógł spełniać swo-
ją rolę zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowa-
dzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu, musi on stanowić gwarancję, że 
wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świad-
czone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać od-
powiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Arsenal 
Football Club, pkt 48).
45. Znak towarowy taki jak „ELIZABETH EMANUEL” może spełniać wskazaną wyżej 
funkcję polegającą na wyróżnianiu towarów wytwarzanych przez określone przed-
siębiorstwo szczególnie wówczas, gdy przedsiębiorstwo to nabyło ten znak i gdy 
wytwarza ono towary tego samego rodzaju, co towary początkowo tym znakiem 
oznaczane.
46. Jednak w przypadku znaku towarowego odpowiadającego nazwisku związany 
z ochroną porządku publicznego powód uzasadniający istnienie zawartego w tre-
ści art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 zakazu rejestracji znaków mogących wpro-
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wadzić odbiorców w błąd, którym jest ochrona konsumenta, powinien skłonić do 
zastanowienia się nad prawdopodobieństwem wprowadzenia przeciętnego kon-
sumenta w błąd, jakie znak ten może wywołać, w szczególności jeśli osoba, której 
nazwisku znak ten odpowiada, kojarzona była początkowo z towarami oznaczany-
mi tym znakiem.
47. Przyjmuje się, że w sytuacjach, w których należy odmówić rejestracji, wymienio-
nych w art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104, konsument jest rzeczywiście wprowa-
dzany w błąd lub istnieje dostatecznie wysokie prawdopodobieństwo wprowadze-
nia go w błąd (wyrok w z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie C–87/97 Consorzio per la 
tutela del formagio Gorgonzola, Rec. s. I–1301, pkt 41).
48. Nawet gdyby w niniejszej sprawie na decyzję przeciętnego konsumenta o zaku-
pie odzieży oznaczonej znakiem towarowym „ELIZABETH EMANUEL” mogło mieć 
wpływ jego wyobrażenie, że odwołująca się w postępowaniu głównym uczestniczy-
ła w jego projektowaniu, określone cechy tych towarów i ich jakość gwarantowane 
są przez przedsiębiorstwo będące właścicielem tego znaku towarowego.
49. W związku z tym nazwa Elizabeth Emanuel nie może być sama w sobie uznana 
za mogącą wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia 
geograficznego oznaczanego nią towaru.
50. Do sądu krajowego należy natomiast zbadanie, czy w sposobie przedstawienia 
znaku towarowego „ELIZABETH EMANUEL” nie wyraża się intencja przedsiębior-
stwa wnioskującego o rejestrację tego znaku, aby zasugerować konsumentowi, że 
E. F. Emanuel cały czas jest projektantem towarów oznaczanych tym znakiem bądź 
też uczestniczy w ich projektowaniu. W takim wypadku mielibyśmy do czynienia 
z zabiegiem, który można uznać za podstęp, lecz którego nie można potraktować 
jako wprowadzania w błąd w rozumieniu art. 3 dyrektywy 89/104 i który nie miał-
by w związku z tym wpływu na sam znak, a co za tym idzie – także na możliwość 
jego rejestracji.
51. Dlatego też w odpowiedzi na dwa pierwsze pytania należy stwierdzić, że nie moż-
na odmówić rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, że znak ten wprowadzi 
odbiorców w błąd w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 89/104/EWG 
tylko z tego powodu, że znak ten odpowiada nazwie projektanta i pierwszego pro-
ducenta towarów tym znakiem oznaczanych, w szczególności jeśli klientela przywią-
zana do tego znaku – zarejestrowanego wcześniej w innej postaci graficznej – była 
przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym 
znakiem oznaczane.

W przedmiocie dwóch ostatnich pytań
52. Poprzez dwa ostatnie pytania sąd krajowy domaga się zasadniczo wskazania, 
w jakich okolicznościach prawo do znaku towarowego wygasa na tej podstawie, że 
znak ten wprowadza odbiorców w błąd w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 
89/104, gdy klientela przywiązana do tego znaku była przedmiotem przeniesienia 
wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary znakiem tym oznaczane, a znak 
odpowiada nazwisku projektanta i pierwszego producenta tych towarów.
53. W związku z tym, że przesłanki wygaśnięcia przewidziane w art. 12 ust. 2 lit. b) 
dyrektywy 89/104 są identyczne z przesłankami odmowy rejestracji na podstawie 
art. 3 ust. 1 lit. g) tej dyrektywy, których analiza dokonana została w ramach od-
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powiedzi na dwa pierwsze pytania, odpowiadając na dwa ostatnie z postawionych 
pytań należy stwierdzić, że prawo właściciela znaku towarowego nie może wygasnąć 
na tej podstawie, że znak ten wprowadza odbiorców w błąd w rozumieniu art. 12 
ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/10, z tej tylko przyczyny, że odpowiada on nazwisku pro-
jektanta i pierwszego producenta towarów nim oznaczanych, w szczególności jeśli 
klientela przywiązana do tego znaku była przedmiotem przeniesienia wraz z przed-
siębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane.
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3. C–20/14 (22.10.2015) 
BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH  
przeciwko Bodowi Scholzowi

Skrót i rozwinięcie skrótu w znaku 

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 października 2015 r.  
w sprawie C–20/14 bgw beratungs-gesellschaft wirtschaft mbH,  

dawniej bgw marketing- & management-Service gmbH,  
przeciwko bodowi Scholzowi

teza

artykuł 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we 
z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować 
w ten sposób, że w przypadku identycznych lub podobnych towarów i usług moż-
na przyjąć, iż w odczuciu właściwego kręgu odbiorców może zachodzić prawdopo-
dobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym 
złożonym z ciągu liter, mającego charakter odróżniający i stanowiącego dominu-
jący element tego znaku – który sam w sobie ma średni charakter odróżniający 
– a późniejszym znakiem towarowym, który powiela ten ciąg liter, jednocześnie 
dodając do niego kombinację słowną złożoną z wyrazów, których pierwsze litery 
są takie same jak litery tego ciągu, skutkiem czego odbiorcy postrzegają ten ciąg 
jako skrót owej kombinacji.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 4 
ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 paź-
dziernika 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy spółką BGW Beratun-
gs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, dawniej BGW Marketings- & Management-Service 
GmbH (zwaną dalej „BGW”), a B. Scholzem, dotyczącego słownego znaku towarowe-
go BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

W dniu 11 grudnia 2006 r. do rejestru prowadzonego przez Deutsches Patent- und 
Markenamt (niemiecki urząd patentowy) wpisano, pod numerem 306 33 835, słow-
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ny znak towarowy BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft  (zwa-
ny dalej „późniejszym znakiem towarowym”), w szczególności dla towarów i usług 
należących do klas 16, 35, 41 i 43.
Spółka BGW wniosła sprzeciw wobec tej rejestracji, powołując się na przedstawio-
ny poniżej niemiecki słowno-grafi czny znak towarowy nr 304 06 837 (zwany dalej 
„wcześniejszym znakiem towarowym”):

Wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany od dnia 21 lipca 2004 r. dla towa-
rów i usług należących do klas 16, 35 i 41.
Decyzją z dnia 2 października 2009 r. niemiecki urząd patentowy częściowo uwzględ-
nił sprzeciw BGW i częściowo unieważnił rejestrację późniejszego znaku towarowego 
ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zachodzące pomiędzy 
kolidującymi ze sobą znakami. Wskutek odwołania wniesionego przez właścicie-
la późniejszego znaku towarowego owa decyzja została uchylona decyzją z dnia 
9 stycznia 2012 r. Spółka BGW zaskarżyła tę decyzję do Bundespatentgericht (fede-
ralnego sądu patentowego). 
Bundespatentgericht postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału 
z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że 
w przypadku identycznych i podobnych towarów i usług można przyjąć istnienie 
prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd wówczas, gdy odróżnia-
jący ciąg liter, który stanowi dominujący element wcześniejszego, mającego prze-
ciętnie odróżniający charakter słowno-grafi cznego znaku towarowego, zostaje 
przejęty w późniejszym oznaczeniu słownym należącym do osoby trzeciej w taki 
sposób, że owemu ciągowi liter towarzyszy opisowa kombinacja słowna, która 
stanowi objaśnienie tego ciągu liter jako skrótu?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
19. Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 4 ust. 1 
lit. b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku iden-
tycznych lub podobnych towarów i usług można przyjąć, iż w odczuciu właściwe-
go kręgu odbiorców może zachodzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 
pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym złożonym z ciągu liter, mającego 
charakter odróżniający i stanowiącego dominujący element tego znaku – który sam 
w sobie ma średni charakter odróżniający – a późniejszym znakiem towarowym, 
który powiela ten ciąg liter i jednocześnie dodaje do niego kombinację słowną zło-
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żoną z wyrazów, których pierwsze litery są takie same jak litery tego ciągu, skutkiem 
czego odbiorcy postrzegają ten ciąg jako skrót owej kombinacji.
20. Ponieważ sąd odsyłający zadał to pytanie z uwagi wątpliwości, jakie powziął 
co do możliwości zastosowania wyroku Strigl i Securvita (C–90/11 i C–91/11, 
EU:C:2012:147) w ramach dokonywania oceny podobieństwa kolidujących ze sobą 
znaków towarowych w sporze w postępowaniu głównym, w pierwszej kolejności 
należy odnieść się do treści i znaczenia tego wyroku.
21. Sprawy w postępowaniu głównym, które zakończyły się wydaniem wyroku Strigl 
i Securvita (C–90/11 i C–91/11, EU:C:2012:147), dotyczyły dwóch słownych znaków 
towarowych, z których pierwszy składał się z oznaczenia „Multi Markets Fund MMF” 
stosowanego w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego działającego na kilku ryn-
kach finansowych, zaś drugi z oznaczenia „NAI – Der NaturAktienIndex” stosowa-
nego w odniesieniu do indeksu giełdowego obejmującego akcje spółek o orientacji 
ekologicznej. Ponieważ w ocenie sądu, który rozpatrywał tamte sprawy, oznaczenia 
„MMF” i „NAI” – rozpatrywane odrębnie – nie miały charakteru opisowego w ro-
zumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, sąd ten zwrócił się do Trybunału 
z pytaniem, czy podstawy odmowy rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. b) lub 
c) tej dyrektywy znajdują zastosowanie do słownego znaku towarowego składające-
go się z połączenia kombinacji wyrazów – mającej charakter opisowy – i ciągu liter, 
który sam w sobie nie ma charakteru opisowego, lecz powiela pierwsze litery słów 
tworzących tę kombinację.
22. W wyżej wymienionych sprawach trzeba było zatem ustalić, czy złożony znak to-
warowy składający się z połączenia kombinacji wyrazów i jej skrótu miał zdolność re-
jestrową z punktu widzenia przesłanek wskazanych w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 
2008/95, nie zaś czy, jak w niniejszej sprawie, może zachodzić prawdopodobieństwo 
wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy pomiędzy wcze-
śniejszym znakiem towarowym składającym się z ciągu liter a późniejszym znakiem 
towarowym, który powiela ten ciąg i łączy go z kombinacją wyrazów.
23. Tymczasem, po pierwsze, bezwzględne podstawy odmowy rejestracji wskaza-
ne w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 2008/95 oraz względne podstawy odmowy 
rejestracji przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy realizują odmienne cele 
i służą ochronie odmiennych interesów.
24. Co się tyczy art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, interes ogólny leżący u pod-
staw tego przepisu polega na zapewnieniu, by oznaczenia stanowiące opis co naj-
mniej jednej z właściwości towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację 
w charakterze znaku towarowego, mogły być swobodnie używane przez wszyst-
kich przedsiębiorców oferujących dane towary lub usługi (wyrok Strigl i Securvita, 
C–90/11 i C–91/11, EU:C:2012:147, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).
25. Pojęcie interesu ogólnego, który leży u źródła art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, 
pokrywa się z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie 
konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towa-
ru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie, bez 
ryzyka wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mają-
cych inne pochodzenie (zob. wyrok Eurohypo/OHIM, C–304/06 P, EU:C:2008:261, 
pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).
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26. Z kolei art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy służy ochronie indywidualnych interesów 
właścicieli wcześniejszych znaków towarowych, które kolidują z oznaczeniem, dla 
którego wystąpiono o rejestrację, i gwarantuje w ten sposób funkcję wskazywania 
pochodzenia znaku towarowego, w razie gdyby mogło zachodzić prawdopodobień-
stwo wprowadzenia w błąd (zob. podobnie wyrok Medion, C–120/04, EU:C:2005:594, 
pkt 24, 26 i przytoczone tam orzecznictwo).
27. Jakkolwiek – jak słusznie zauważył sąd odsyłający – sposób postrzegania ozna-
czenia przez właściwy krąg odbiorców nie może zależeć od konkretnej podstawy 
odmowy rejestracji, to jednak perspektywa, z jakiej ów sposób postrzegania jest 
oceniany, różni się w zależności od tego, czy ocenia się opisowy charakter oznacze-
nia, czy też występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
28. Jak trafnie wskazał rzecznik generalny w pkt 29 opinii, o ile w ramach oceny 
charakteru opisowego oznaczenia uwaga skierowana jest na procesy umysłowe 
mogące doprowadzić do ustanowienia powiązań pomiędzy oznaczeniem lub jego 
różnymi częściami składowymi a danymi towarami lub usługami, o tyle w ramach 
oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd badanie dotyczy raczej proce-
sów zapamiętywania, rozpoznawania i przywoływania oznaczenia, a zatem uwaga 
skierowana jest na mechanizmy skojarzeniowe.
29. Po drugie, w pkt 32 wyroku Strigl i Securvita (C–90/11 i C–91/11, EU:C:2012:147) 
Trybunał zauważył, że trzy wielkie litery występujące w każdym z rozpatrywanych 
oznaczeń, a mianowicie „MMF” i „NAI”, stanowią pierwsze litery kombinacji wy-
razów, do których są dołączone, oraz że kombinacja wyrazów i ciąg liter miały na 
celu w każdym przypadku wzajemnie się objaśniać i podkreślać istniejący między 
nimi związek, skutkiem czego każdy ciąg liter miał na celu wspieranie postrzegania 
przez odbiorców kombinacji wyrazów, upraszczając jej użycie oraz ułatwiając jej 
zapamiętanie.
30. Trybunał wyjaśnił w tym względzie, w pkt 37 i 38 omawianego wyroku, że skoro 
rozpatrywane ciągi liter postrzegane są przez właściwy krąg odbiorców jako skróty 
kombinacji wyrazów, z którymi są zestawione, to owe ciągi liter nie mogą przeważać 
nad sumą wszystkich elementów znaku towarowego rozpatrywanego jako całość, 
i to nawet jeżeli owe ciągi liter mogą zostać uznane za wykazujące same w sobie 
charakter odróżniający. Wprost przeciwnie, zdaniem Trybunału tego rodzaju ciągi 
liter mają w stosunku do kombinacji wyrazów, do których zostały dodane, wyłącznie 
„charakter akcesoryjny”.
31. Z uzasadnienia wyroku Strigl i Securvita (C–90/11 i C–91/11, EU:C:2012:147) wy-
nika, że brak zdolności rejestrowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 
2008/95, oznaczenia złożonego z ciągu liter połączonego z kombinacją wyrazów 
podlega każdorazowo indywidualnej ocenie, przeprowadzanej zgodnie ze sposo-
bem, w jaki właściwy krąg odbiorców postrzega współzależność między różnymi 
elementami oznaczenia, a także całościowego wrażenia, jakie owo oznaczenie wy-
wiera.
32. Z tego względu zawarte w pkt 38 omawianego wyroku stwierdzenie, na które 
powołuje się sąd odsyłający, zgodnie z którym ciąg liter odzwierciedlający pierw-
sze litery słów tworzących kombinację wyrazów ma jedynie charakter akcesoryjny 
w stosunku do tej kombinacji, należy rozumieć właśnie w ten sposób, nie zaś jako 
wyraz ogólnej zasady dokonywania oceny akcesoryjnego charakteru ciągu liter od-
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zwierciedlającego pierwsze litery każdego ze słów wchodzących w skład kombinacji 
wyrazów, z którą ów ciąg się łączy.
33. Stwierdzenie to ogranicza się bowiem do wskazania, że do celów zastosowania 
podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 
2008/95 ciąg liter, nawet taki, który sam w sobie ma charakter odróżniający, może 
wykazywać charakter opisowy, jeżeli stanowi element złożonego znaku towarowe-
go, w którym jest połączony z głównym wyrażeniem opisowym, wówczas gdy bę-
dzie postrzegany jako skrót, co należy ustalić w wyniku indywidualnej oceny każdego 
przypadku.
34. Z powyższych rozważań wynika, że z uwagi na odmienny kontekst prawny spraw, 
w których zapadł wyrok Strigl i Securvita (C–90/11 i C–91/11, EU:C:2012:147), oraz 
zakres, jaki należy nadać temu wyrokowi, znajdujące się w nim ustalenia nie mają 
przełożenia na ocenę podobieństwa między dwoma kolidującymi ze sobą znakami 
towarowymi w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym.
35. W drugiej kolejności należy przypomnieć orzecznictwo, zgodnie z którym ca-
łościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim 
dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidują-
cych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez te znaki całościowym wrażeniu, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. 
Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów da-
nych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopo-
dobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega co 
do zasady znak towarowy jako całość i nie zajmuje się analizą jego poszczególnych 
elementów (wyrok Bimbo/OHIM, C–591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 21 i przytoczone 
tam orzecznictwo).
36. Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczać się do 
zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i do 
porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie – porównania należy do-
konać poprzez analizę danych znaków towarowych, z których każdy postrzegany jest 
jako całość (wyroki: OHIM/Shaker, C–334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 41; Aceites del 
SurCoosur/Koipe, C–498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 61).
37. O ile całościowe wrażenie wywarte w pamięci właściwego kręgu odbiorców 
przez złożony znak towarowy może w pewnych okolicznościach zostać zdominowa-
ne przez jeden lub kilka z jego elementów, o tyle ocena podobieństwa może zostać 
dokonana wyłącznie na podstawie elementu dominującego tylko wtedy, gdy wszyst-
kie pozostałe części składowe znaku towarowego są bez znaczenia (wyroki: OHIM/
Shaker, C–334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 41, 42; a także Nestlé/OHIM, C–193/06 P, 
EU:C:2007:539, pkt 42, 43 i przytoczone tam orzecznictwo).
38. W tym względzie Trybunał uściślił, że nawet jeżeli wspólny element kolidu-
jących ze sobą znaków towarowych nie może zostać uznany za taki, który zdo-
minował jego całościowe wrażenie, to element ten należy uwzględnić przy oce-
nie podobieństwa kolidujących znaków w zakresie, w jakim sam w sobie stanowi 
wcześniejszy znak towarowy i zachowuje niezależną pozycję odróżniającą w znaku 
towarowym, którego dotyczy wniosek o rejestrację, składającym się w szczególno-
ści z tego elementu. W sytuacji bowiem, gdy element wspólny zachowuje niezależ-
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ną pozycję odróżniającą w oznaczeniu złożonym, całościowe wrażenie wywierane 
przez to oznaczenie może prowadzić do tego, że odbiorcy uznają, iż dane towa-
ry lub usługi przynajmniej pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych gospodar-
czo, w którym to przypadku należy stwierdzić, że zachodzi prawdopodobieństwo 
wprowadzenia w błąd (wyrok Medion, C–120/04, EU:C:2005:594, pkt 30, 36; a tak-
że postanowienie ecoblue/OHIM i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C–23/09 P, 
EU:C:2010:35, pkt 45).
39. Jednakże Trybunał uściślił też, że element oznaczenia złożonego nie zachowuje 
takiej niezależnej pozycji odróżniającej, jeśli element ten tworzy z pozostałym ele-
mentem lub z pozostałymi elementami oznaczenia, jeśli rozpatrywać je łącznie, jed-
nostkę mającą inne znaczenie niż wspomniane elementy rozpatrywane oddzielnie 
(wyrok Bimbo/OHIM, C–591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 25).
40. Warto jeszcze zwrócić uwagę na okoliczność, którą odnotował też rzecznik ge-
neralny w pkt 40 opinii, że co do zasady nawet element mający słabo odróżniający 
charakter może zdominować całościowe wrażenie wywierane przez złożony znak 
towarowy lub przybrać w tym znaku niezależną pozycję odróżniającą w rozumie-
niu wyroku Medion (C–120/04, EU:C:2005:594), jeśli – zwłaszcza z uwagi na jego 
umiejscowienie w oznaczeniu lub jego rozmiar – może on zdominować postrzeganie 
oznaczenia przez konsumenta i zachować się w jego pamięci.
41. W rozpatrywanym przypadku to do sądu odsyłającego należy ustalenie, w szcze-
gólności poprzez dokonanie oceny poszczególnych komponentów późniejszego 
znaku towarowego oraz ich względnej wagi w kontekście postrzegania go przez 
docelowy krąg odbiorców, całościowego wrażenia wywoływanego przez oznacze-
nie, o którego rejestrację wniesiono, w pamięci wspomnianego kręgu odbiorców, 
a następnie – uwzględniając owo całościowe wrażenie i wszystkie czynniki mające 
znaczenie w rozpatrywanej sprawie – ocenić, czy zachodzi prawdopodobieństwo 
wprowadzenia w błąd (wyrok Bimbo/OHIM, C–591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 34).
42. Należy jednak zauważyć, że sam fakt, iż późniejszy znak towarowy składa się 
z oznaczenia powielającego ciąg liter – który stanowi jedyny element słowny wcze-
śniejszego znaku towarowego – oraz z kombinacji wyrazów, których pierwsze litery 
odpowiadają temu ciągowi, nie może wykluczać, że w przypadku owego wcześniej-
szego znaku towarowego będzie zachodzić prawdopodobieństwo wprowadzenia 
w błąd.
43. A zatem w okolicznościach sprawy rozpatrywanej w postępowaniu głównym 
sąd odsyłający powinien zbadać, poza innymi czynnikami, czy związek, jaki właściwy 
krąg odbiorców może ustanowić pomiędzy ciągiem liter a kombinacją wyrazów – 
w szczególności możliwość, że ów ciąg będzie postrzegany jako akronim tej kombi-
nacji – jest tego rodzaju, że w przypadku późniejszego znaku towarowego odbiorcy 
mogą postrzegać i zapamiętać ów ciąg w sposób niezależny. Sąd ten w danym wy-
padku będzie musiał też ocenić, czy komponenty późniejszego znaku towarowego, 
rozpatrywane razem, tworzą odrębną jednostkę logiczną, której znaczenie różni się 
od znaczenia tych elementów rozpatrywanych oddzielnie.
44. W związku z powyższym na zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 4 ust. 1 
lit. b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku iden-
tycznych lub podobnych towarów i usług można przyjąć, iż w odczuciu właściwe-
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go kręgu odbiorców może zachodzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 
pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym złożonym z ciągu liter, mającego 
charakter odróżniający i stanowiącego dominujący element tego znaku – który sam 
w sobie ma średni charakter odróżniający – a późniejszym znakiem towarowym, 
który powiela ten ciąg liter, jednocześnie dodając do niego kombinację słowną zło-
żoną z wyrazów, których pierwsze litery są takie same jak litery tego ciągu, skutkiem 
czego odbiorcy postrzegają ten ciąg jako skrót owej kombinacji.
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1. C–252/07 (27.11.2008) 
Intel Corporation Inc. przeciwko CPM United Kingdom Ltd

Ochrona renomowanych znaków towarowych: elementy, jakie należy wykazać, 
aby udowodnić osłabienie takiego znaku (rozwodnienie renomowanego znaku to-
warowego)

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 27 listopada 2008 r.  
w sprawie C–252/07 Intel Corporation Inc.  

przeciwko CPm united Kingdom ltd

tezy

1) artykuł 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grud-
nia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, 
że istnienie między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a póź-
niejszym znakiem towarowym związku w rozumieniu wyroku z dnia 23 paź-
dziernika 2003 r. w sprawie C–408/01 adidas-Salomon i adidas benelux winno 
być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających 
znaczenie w okolicznościach danej sprawy.

2) Okoliczność, że późniejszy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie 
poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na 
myśl wcześniejszy znak towarowy, jest jednoznaczna z istnieniem między koli-
dującymi ze sobą znakami związku w rozumieniu wyżej wymienionego wyroku 
w sprawie adidas-Salomon i adidas benelux.

3) Okoliczność, że:
 – wcześniejszy znak towarowy dla pewnych określonych kategorii towarów 

i usług cieszy się dużą renomą i
 – te towary i usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do 

towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towaro-
wy, i

 – wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakich-
kolwiek towarów lub usług,

VII
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nie zakłada bezwzględnie istnienia między kolidującymi ze sobą znakami towaro-
wymi związku w rozumieniu wyżej wymienionego wyroku w sprawie adidas-Sa-
lomon i adidas benelux.

4) artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, 
że używanie późniejszego znaku towarowego powodujące lub mogące powo-
dować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub reno-
my wcześniejszego znaku towarowego bądź też działające lub mogące działać 
na ich szkodę winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich 
czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy.

5) Okoliczność, że: 
 – wcześniejszy znak towarowy dla pewnych określonych kategorii towarów 

i usług cieszy się dużą renomą i
 – te towary i usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne 

do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak to-
warowy, i

 – wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakich-
kolwiek towarów lub usług, i

 – późniejszy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformo-
wanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl 
wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powo-
duje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżnia-
jącego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może 
działać na ich szkodę w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104.

6) artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że:

 – używanie późniejszego znaku towarowego może działać na szkodę charak-
teru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, 
nawet jeśli ten ostatni nie jest niepowtarzalny;

 – pierwsze użycie późniejszego znaku towarowego może wystarczyć, aby 
spowodować szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku 
towarowego;

 – przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku 
towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego 
wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowe-
go zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których 
wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją 
używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobień-
stwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

wyrOK

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 
art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. 
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mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach apelacji, w której Intel Corporation Inc. 
(zwana dalej „Intel Corporation”) wnosi o unieważnienie rejestracji znaku towaro-
wego INTELMARK, z której uprawniona jest CPM United Kingdom Ltd.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Intel Corporation jest uprawniona między innymi z prawa ochronnego na słowny 
krajowy znak towarowy INTEL zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie oraz roz-
maite inne krajowe i wspólnotowe znaki towarowe składające się ze słowa „Intel” 
lub je zawierające. Towary i usługi, dla których znaki te zostały zarejestrowane, sta-
nowią w głównej mierze komputery oraz pochodne komputerom produkty i usługi, 
należące do klas 9, 16, 38 i 42. Znak towarowy INTEL cieszy się w Zjednoczonym 
Królestwie dużą renomą w odniesieniu do sprzętu do przetwarzania danych (chi-
pów i urządzeń peryferyjnych), multimedialnego oprogramowania komputerowego 
i oprogramowania dla potrzeb przedsiębiorstw.
CPM United Kingdom Ltd jest uprawniona z prawa ochronnego na słowny krajowy 
znak towarowy INTELMARK, zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie ze skut-
kiem od dnia 31 stycznia 1997 r. dla „usług marketingowych i telemarketingowych”, 
należących do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
W dniu 31 października 2003 r. Intel Corporation złożyła w United Kingdom Trade 
Mark Registry (rejestrze znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa) wniosek 
o unieważnienie rejestracji znaku towarowego INTELMARK oparty na art. 47 ust. 2 
ustawy w sprawie znaków towarowych, podnosząc, że używanie tego znaku pro-
wadzi do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy jej 
wcześniejszego znaku towarowego INTEL bądź też działa na ich szkodę w rozumieniu 
art. 5 ust. 3 tej ustawy. Wniosek ten został oddalony decyzją Hearing Officer (właści-
wego urzędnika United Kingdom Trade Mark Registry) z dnia 1 lutego 2006 r. Skarga 
wniesiona na tę decyzję przez Intel Corporation do High Court of Justice (England 
& Wales), Chancery Division (Intellectual Property) została oddalona wyrokiem 
z dnia 26 lipca 2006 r. Intel Corporation odwołała się od tego orzeczenia do Court of 
Appeal (England & Wales) (Civil Division).
W postępowaniu przed tym sądem Intel Corporation podnosi, że zarówno art. 4 
ust. 4 lit. a), jak i art. 5 ust. 2 dyrektywy mają na celu ochronę uprawnionego ze zna-
ku towarowego cieszącego się renomą przed prawdopodobieństwem jego osłabie-
nia. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) zdecydował zawiesić postępo-
wanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym w przedmiocie następujących pytań:
1) „Czy do celów stosowania art. 4 ust. 4 lit. a) [dyrektywy], w sytuacji gdy:

a) wcześniejszy znak towarowy dla pewnych określonych kategorii towarów 
i usług cieszy się dużą renomą,

b) te towary i usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do 
towarów i usług oznaczonych późniejszym znakiem towarowym,

c) wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkol-
wiek towarów lub usług,
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d) przeciętnemu konsumentowi przy zetknięciu się z późniejszym znakiem towa-
rowym używanym dla usług nim oznaczonym nasuwa się na myśl wcześniejszy 
znak towarowy,

wyżej wspomniane okoliczności wystarczają same w sobie, aby ustalić i) „związek” 
w rozumieniu pkt 29 i 30 wyroku w sprawie [Adidas-Salomon i Adidasy Benelux] (wy-
rok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C–408/01 Adidas-Salomon i Adidas Be-
nelux) lub ii) czerpanie nienależnej korzyści lub działanie na szkodę w rozumieniu tego 
przepisu?
2) Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest przecząca, jakie czynniki sąd krajowy 

powinien wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy związek ten jest wy-
starczający? W szczególności w ramach ogólnej oceny mającej na celu ustalenie 
istnienia „związku”, jaką wagę należy przypisać towarom i usługom w opisie póź-
niejszego znaku towarowego?

3) W świetle art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jakie są przesłanki spełnienia warunku 
działania na szkodę charakteru odróżniającego? W szczególności, i) czy wcze-
śniejszy znak towarowy musi być niepowtarzalny, ii) czy pierwsze kolidujące 
użycie wystarcza, aby stwierdzić działanie na szkodę charakteru odróżniającego 
oraz iii) czy aby stwierdzić działanie na szkodę odróżniającego charakteru wcze-
śniejszego znaku towarowego powinien on wywierać wpływ na zachowanie kon-
sumenta na rynku?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne
24. Należy stwierdzić, że art. 4 ust. 4 lit. a) i art. 5 ust. 2 dyrektywy mają zasadniczo 
identyczne brzmienie i dotyczą zapewnienia renomowanym znakom towarowym ta-
kiej samej ochrony.
25. Wobec tego wykładnia art. 5 ust. 2 dyrektywy dokonana przez Trybunał w wyżej 
przytoczonym wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux odnosi się rów-
nież do art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy (zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. 
w sprawie C–292/00 Davidoff, Rec. s. I–389, pkt 17).

W przedmiocie ochrony przyznanej przez art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.
26. Artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy przyznaje renomowanym znakom towarowym 
szerszą ochronę niż przewidziana w ust. 1 tego artykułu. Szczególnym warunkiem 
objęcia tą ochroną jest używanie późniejszego znaku towarowego bez uzasadnio-
nego powodu, co powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści 
z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź 
też działa lub może działać na ich szkodę (zob. podobnie w odniesieniu do art. 5 
ust. 2 dyrektywy wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C–425/98 Marca Mode, 
Rec. s. I–4861, pkt 36 oraz ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, 
pkt 27; wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C–102/07 adidas i adidas Benelux, 
dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 40).
27. Naruszeniami, przed którymi renomowanym znakom towarowym przysługuje 
ochrona ustanowiona w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, są, po pierwsze, działanie 
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na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, po drugie, 
działanie na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego i po trzecie, czerpa-
nie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku.
28. Zaistnienie już jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby 
omawiany przepis znalazł zastosowanie.
29. Odnosząc się bardziej szczegółowo do działania na szkodę charakteru odróżnia-
jącego wcześniejszego znaku towarowego, określanego również jako „osłabienie”, 
„pomniejszanie” czy „rozmywanie” znaku towarowego, mamy z nim do czynienia, 
gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został 
zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od uprawnionego z tego znaku, 
jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego 
rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach 
odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, 
który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla 
których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób.
30. Naruszenia, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jeśli występują, sta-
nowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym zna-
kiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg 
odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, to znaczy stwierdza, że występuje między 
nimi związek, nie myląc ich jednak (zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy wy-
rok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C–375/97 General Motors, Rec. s. I–5421, 
pkt 23, ww. wyroki w sprawach Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29; adidas 
i adidas Benelux, pkt 41).
31. W przypadku gdy odbiorcy nie dostrzegają takiego związku, używanie później-
szego znaku towarowego nie może powodować czerpania nienależnej korzyści 
z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy też 
działać na ich szkodę.
32. Natomiast samo istnienie takiego związku nie może wystarczyć, aby stwierdzić 
zaistnienie jednego z naruszeń określonych w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, które 
stanowią, co zostało wskazane w pkt 26 niniejszego wyroku, szczególny warunek ob-
jęcia renomowanych znaków towarowych ochroną przewidzianą przez ten przepis.

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców
33. Krąg odbiorców, który należy brać pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy póź-
niejszy znak towarowy winien zostać unieważniony na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a) 
dyrektywy, zmienia się w zależności od rodzaju naruszenia podnoszonego przez 
uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego.
34. W istocie, z jednej strony, zarówno charakter odróżniający, jak i renoma zna-
ku towarowego muszą być oceniane z uwzględnieniem sposobu postrzegania tego 
znaku przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poin-
formowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów i usług, 
dla których został zarejestrowany dany znak (w odniesieniu do charakteru odróż-
niającego zobacz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C–363/99 Koninklijke 
KPN Nederland, Rec. s. I–1619, pkt 34; w odniesieniu do renomy zobacz podobnie 
ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 24).
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35. A zatem istnienie naruszeń polegających na działaniu na szkodę charakteru od-
różniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy oceniać w od-
niesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, do-
statecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak 
ten został zarejestrowany.
36. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o naruszenie polegające na czerpaniu nienależnej 
korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowe-
go, w zakresie w jakim zakazane jest czerpanie korzyści z tego znaku przez upraw-
nionego z późniejszego znaku towarowego, istnienie takiego naruszenia winno być 
oceniane w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinfor-
mowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, 
dla których znak ten został zarejestrowany.

W przedmiocie dowodu
37. W celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 
uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowód na oko-
liczność, że używanie późniejszego znaku towarowego „powoduje czerpanie niena-
leżnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towa-
rowego bądź też działa na ich szkodę”.
38. W tym celu uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku 
wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowe-
go w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, w przypadku gdy można przewidzieć, 
że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towa-
rowego obranego przez uprawnionego z tego znaku, uprawniony z wcześniejszego 
znaku towarowego nie jest zobowiązany czekać na faktyczne zaistnienie tego na-
ruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Uprawniony z wcześniejszego 
znaku towarowego winien jednak przedstawić okoliczności wykazujące duże praw-
dopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.
39. Jeżeli uprawnionemu z wcześniejszego znaku towarowego uda się wykazać 
istnienie bądź to faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego 
w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, bądź to, gdy do niego nie doszło, duże 
prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości, uprawniony 
z późniejszego znaku towarowego jest zobowiązany wykazać, że ma on uzasadnione 
powody, aby używać swojego znaku.

W przedmiocie pytania pierwszego pkt i) i pytania drugiego
40. W pytaniu pierwszym pkt i) i w pytaniu drugim sąd krajowy zmierza zasadniczo 
do ustalenia, jakie są istotne kryteria oceny istnienia związku w rozumieniu wyżej 
przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux (zwanego dalej 
„związkiem”) między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a później-
szym znakiem towarowym, o którego unieważnienie wniesiono.
41. Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszyst-
kich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy (zob. w odnie-
sieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy ww. wyroki w sprawach: Adidas-Salomon i Adidas 
Benelux, pkt 30; adidas i adidas Benelux, pkt 42).
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42. Czynniki te mogą obejmować:
 – stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami;
 – charakter towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały zareje-

strowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługa-
mi oraz dany krąg odbiorców;

 – intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego;
 – stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru od-

różniającego wcześniejszego znaku towarowego;
 – istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

43. W tym zakresie należy dokonać następujących uściśleń.
44. Jeżeli chodzi o stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami to-
warowymi, im bardziej są one podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, że póź-
niejszy znak towarowy będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywoły-
wał na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy. Ma to miejsce a fortiori, gdy 
rozpatrywane znaki są identyczne.
45. Natomiast identyczność znaków towarowych i, a fortiori, występujące między 
nimi zwykłe podobieństwo nie wystarczą, aby ustalić występowanie związku między 
tymi znakami.
46. W istocie może się zdarzyć, że kolidujące ze sobą znaki towarowe będą zareje-
strowane odpowiednio dla towarów lub usług, w przypadku których rozpatrywane 
kręgi odbiorców są całkowicie różne.
47. Należy ponadto przypomnieć, że renomę znaku towarowego należy oceniać 
poprzez odniesienie do kręgu odbiorców, do których kierowane są towary i usługi 
objęte rejestracją tego znaku. Może tutaj chodzić bądź o ogół odbiorców, bądź też 
o odbiorców bardziej wyspecjalizowanych (zob. ww. wyrok w sprawie General Mo-
tors, pkt 24).
48. Nie można zatem wykluczyć, że krąg odbiorców, do których kierowane są to-
wary lub usługi objęte rejestracją wcześniejszego znaku towarowego, będzie całko-
wicie różny od kręgu odbiorców, do którego kierowane są towary lub usługi objęte 
rejestracją późniejszego znaku towarowego, oraz że wcześniejszy znak towarowy, 
nawet jeśli cieszy się renomą, nie będzie znany odbiorcom, do których kierowane są 
towary lub usługi oznaczone późniejszym znakiem towarowym, w takim przypadku 
może się zdarzyć, że krąg odbiorców właściwy jednemu z tych dwóch znaków nigdy 
nie zostanie skonfrontowany z tym drugim znakiem, a zatem nie dostrzeże między 
tymi znakami żadnego związku.
49. Ponadto nawet jeśli kręgi odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi, 
dla których kolidujące ze sobą znaki zostały odpowiednio zarejestrowane, w pew-
nym zakresie pokrywają się, wspomniane towary i usługi mogą być na tyle różne, 
że późniejszy znak towarowy nie będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, 
przywodzić na myśl wcześniejszego znaku towarowego.
50. W rezultacie w celu oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą zna-
kami musi być brany pod uwagę charakter towarów lub usług, dla których znaki te 
zostały odpowiednio zarejestrowane.
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51. Należy również podkreślić, że niektóre znaki towarowe mogą zyskać tak dużą 
renomę, że będzie ona wykraczać poza krąg odbiorców, do których kierowane są 
towary lub usługi, dla których znaki te zostały zarejestrowane.
52. W takim przypadku możliwe jest, że krąg odbiorców, do których kierowane są 
towary lub usługi objęte rejestracją późniejszego znaku towarowego, będzie kojarzył 
kolidujące ze sobą znaki, mimo że będzie się całkowicie różnił od kręgu odbiorców, 
do których kierowane są towary lub usługi, dla których został zarejestrowany wcze-
śniejszy znak towarowy.
53. A zatem w celu oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami 
może okazać się konieczne uwzględnienie intensywności używania i renomy wcze-
śniejszego znaku towarowego, ażeby określić, czy renoma ta wykracza poza krąg 
odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem.
54. Jednocześnie, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy – czy 
to samoistnie, czy to w wyniku uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie 
używania – tym bardziej prawdopodobne jest, że właściwemu kręgowi odbiorców 
skonfrontowanemu z identycznym lub podobnym późniejszym znakiem towarowym 
nasunie się myśl o wcześniejszym znaku towarowym.
55. A zatem w celu oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami 
należy wziąć pod uwagę stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku 
towarowego.
56. W tym względzie, ponieważ zdolność znaku towarowego do identyfikowania to-
warów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i używany, jako pochodzących 
od uprawnionego z prawa ochronnego na ten znak i co za tym idzie, jego charakter 
odróżniający są większe, jeżeli znak jest niepowtarzalny – to znaczy, w przypadku 
słownego znaku towarowego takiego jak INTEL, że słowo, z którego się składa, nie 
było przez nikogo używane w odniesieniu do innego towaru lub usługi, a jedynie 
przez uprawnionego z tego znaku dla sprzedawanych przez niego towarów i usług – 
należy zbadać, czy wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny lub zasadniczo 
niepowtarzalny.
57. Wreszcie związek między kolidującymi ze sobą znakami istnieje bezwzględnie 
w przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, czyli wówczas, gdy wła-
ściwy krąg odbiorców może uznać, że towary lub usługi sprzedawane pod wcześniej-
szym znakiem towarowym i towary lub usługi sprzedawane pod późniejszym zna-
kiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw 
powiązanych gospodarczo [zob. podobnie w szczególności wyroki: z dnia 22 czerwca 
1999 r. w sprawie C–342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I–3819, pkt 17; z dnia 
12 czerwca 2008 r. w sprawie C–533/06 O2 Holdings i O2 (UK), dotychczas nieopu-
blikowany w Zbiorze, pkt 59].
58. Jak wynika jednak z pkt 27–31 wyżej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-
Salomon i Adidas Benelux, dla objęcia ochroną ustanowioną w art. 4 ust. 4 lit. a) dy-
rektywy nie jest konieczne zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
59. Sąd krajowy pragnie w szczególności ustalić, czy okoliczności wymienione 
w pkt a)–d) pierwszego pytania prejudycjalnego wystarczą, aby ustalić istnienie 
związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.
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60. Jeżeli chodzi o okoliczność, o której mowa w pkt d) tego pytania, fakt, że później-
szy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dosta-
tecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towaro-
wy, jest jednoznaczny z istnieniem takiego związku.
61. Co się tyczy okoliczności, o których mowa w pkt a)–c) tego pytania, jak wynika 
z pkt 41–58 niniejszego wyroku, nie zakładają one bezwzględnie związku między ko-
lidującymi ze sobą znakami towarowymi, aczkolwiek nie wykluczają jego istnienia. 
Sąd krajowy jest zobowiązany oprzeć swą analizę na wszystkich okolicznościach fak-
tycznych zawisłej przed nim sprawy.
62. Na pytanie pierwsze pkt i) oraz na pytanie drugie należy zatem odpowiedzieć, że 
art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż istnienie między 
wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towa-
rowym związku w rozumieniu wyżej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salo-
mon i Adidas Benelux winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszyst-
kich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy.
63. Okoliczność, że późniejszy znak towarowy przywołuje przeciętnemu, właściwie 
poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl 
wcześniejszy znak towarowy, jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze 
sobą znakami związku w rozumieniu wyżej przytoczonego wyroku w sprawie Adi-
das-Salomon i Adidas Benelux.
64. Okoliczność, że:

 – wcześniejszy znak towarowy dla pewnych określonych kategorii towarów i usług 
cieszy się dużą renomą i

 – te towary i usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do 
towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy, i

 – wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek 
towarów lub usług,

nie zakłada bezwzględnie istnienia między kolidującymi ze sobą znakami towarowy-
mi związku w rozumieniu wyżej przytoczonego wyroku w sprawie Adidas-Salomon 
i Adidas Benelux.

W przedmiocie pytania pierwszego pkt ii) oraz pytania trzeciego
65. W pytaniu pierwszym pkt ii) sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy okoliczności 
wymienione w pkt a)–d) tego pytania wystarczą, aby dowieść, że późniejszy znak 
czerpie lub może czerpać nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub re-
nomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich 
szkodę. Poprzez pytanie trzecie sąd krajowy pragnie zasadniczo ustalić, jakie są wła-
ściwe kryteria oceny, czy używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może 
działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.
66. Po pierwsze, jak to zostało już przypomniane w pkt 30 niniejszego wyroku, na-
ruszenia, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jeśli występują, stanowią 
konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym znakiem to-
warowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbior-
ców kojarzy ze sobą te dwa znaki, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi 
związek, nie myląc ich jednak.
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67. Im szybciej i silniej późniejszy znak towarowy przywołuje na myśl wcześniejszy 
znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie 
późniejszego znaku towarowego będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści 
z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też 
działać na ich szkodę.
68. Z powyższego wynika, że podobnie jak w przypadku istnienia między kolidujący-
mi ze sobą znakami związku, istnienie jednego z naruszeń, o których mowa w art. 4 
ust. 4 lit. a) dyrektywy, lub dużego prawdopodobieństwa zaistnienia takiego naru-
szenia w przyszłości musi być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich 
czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, w tym również kry-
teriów wymienionych już w pkt 42 niniejszego wyroku.
69. Wreszcie w odniesieniu do intensywności renomy i stopnia charakteru odróż-
niającego wcześniejszego znaku towarowego Trybunał orzekł już w przeszłości, że 
im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, 
tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia (zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 2 
dyrektywy ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 30).
70. Po drugie, okoliczności wymienione w pkt a)–d) pierwszego pytania nie wystar-
czą, aby ustalić istnienie nienależnej korzyści lub działania na szkodę w rozumieniu 
art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.
71. W szczególności jeżeli chodzi o okoliczność wskazaną w pkt d) tego pytania, jak 
to wynika z pkt 32 niniejszego wyroku, istnienie związku między kolidującymi ze 
sobą znakami towarowymi nie zwalnia uprawnionego z wcześniejszego znaku towa-
rowego z obowiązku dowiedzenia faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku 
w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy lub wykazania dużego prawdopodobień-
stwa zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.
72. Wreszcie, odnosząc się bardziej szczegółowo do działania na szkodę charakteru 
odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, na drugą część pytania trzeciego 
należy odpowiedzieć, że wcześniejszy znak towarowy nie musi być niepowtarzalny, 
aby można było ustalić takie naruszenie lub duże prawdopodobieństwo zaistnienia 
takiego naruszenia w przyszłości.
73. W istocie renomowany znak towarowy bezwzględnie wykazuje charakter odróż-
niający, w najgorszym wypadku uzyskany w następstwie używania. A zatem nawet 
jeśli wcześniejszy renomowany znak towarowy nie jest niepowtarzalny, używanie 
identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego może osłabić charak-
ter odróżniający tego wcześniejszego znaku.
74. Natomiast im bardziej niepowtarzalny jest wcześniejszy znak towarowy, tym 
bardziej używanie identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego 
będzie mogło działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku.
75. Z kolei pierwsze użycie identycznego lub podobnego późniejszego znaku towaro-
wego może wystarczyć w danym przypadku, aby spowodować faktyczną i trwającą 
szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego lub zrodzić 
duże prawdopodobieństwo wyrządzenia takiej szkody w przyszłości.
76. Wreszcie, jak to już zostało podkreślone w pkt 29 niniejszego wyroku, działanie 
na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego ma miejsce 
wówczas, gdy w wyniku powodowanego używaniem późniejszego znaku towarowe-
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go rozmycia tożsamości tego znaku i jego wizerunku w oczach odbiorców osłabiona 
zostaje zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest 
on zarejestrowany i używany, jako pochodzących od uprawnionego z prawa ochron-
nego na ten znak.
77. Z powyższego wynika, że przedstawienie dowodu na okoliczność, iż używa-
nie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakte-
ru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany 
rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których 
wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania 
późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana 
nastąpi w przyszłości.
78. Na potrzeby dokonania oceny, czy używanie późniejszego znaku towarowego 
działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku 
towarowego, nie ma natomiast znaczenia, czy uprawniony z późniejszego znaku to-
warowego czerpie handlowe korzyści z charakteru odróżniającego wcześniejszego 
znaku.
79. Na pytanie pierwsze pkt ii) oraz na pytanie trzecie należy zatem odpowiedzieć, 
że art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż używanie 
późniejszego znaku towarowego powodujące lub mogące powodować czerpanie 
nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku 
towarowego bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę winno być oce-
niane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie 
w okolicznościach danej sprawy.
80. Okoliczność, że:

 – wcześniejszy znak towarowy dla pewnych określonych kategorii towarów i usług 
cieszy się dużą renomą i

 – te towary i usługi nie są podobne lub nie są w znacznym stopniu podobne do 
towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy, i

 – wcześniejszy znak towarowy jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek 
towarów lub usług, i

 – późniejszy znak towarowy przywołuje przeciętnemu, właściwie poinformowane-
mu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy 
znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje 
lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego 
lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na 
ich szkodę w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy.
81. Artykuł 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że:

 – używanie późniejszego znaku towarowego może działać na szkodę charakteru 
odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, nawet jeśli 
ten ostatni nie jest niepowtarzalny;

 – pierwsze użycie późniejszego znaku towarowego może wystarczyć, aby spowo-
dować szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego;
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 – przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towa-
rowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniej-
szego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania 
przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak 
towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego 
znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi 
w przyszłości.
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2. C–487/07 (18.06.2009) 
L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, 
Laboratoire Garnier & Cie przeciwko Bellure NV, Malaika 
Investments Ltd, działającej pod nazwą handlową 
„Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion 
International Ltd

Czerpanie nieuzasadnionych korzyści/imitacje/repliki/reklama porównawcza

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2009 r.  
w sprawie C–487/07 l’Oréal Sa, lancôme parfums et beauté & Cie SnC,  

laboratoire garnier & Cie przeciwko bellure nV, malaika Investments ltd,  
działającej pod nazwą handlową „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”,  

Starion International ltd

tezy

1) artykuł 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich od-
noszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że 
stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub 
renomy znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu nie zależy od istnienia 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa dzia-
łania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy tudzież, bardziej 
ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z uży-
wania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi 
czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego 
znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomo-
wanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji 
i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek han-
dlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzy-
manie jego wizerunku.

2) artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, 
że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakaza-
nia używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej, która nie spełnia 
wszystkich warunków dopuszczenia określonych w art. 3a ust. 1 dyrektywy 
rady 84/450/ewg z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzają-
cej w błąd i reklamy porównawczej, zmienionej dyrektywą 97/55/we Parlamen-
tu europejskiego i rady z dnia 6 października 1997 r., oznaczenia identycznego 
z tym znakiem w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z towarami 
lub usługami, dla których został on zarejestrowany, nawet jeśli używanie to nie 
może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką 
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jest wskazywanie pochodzenia towarów lub usług, pod warunkiem że wpływa 
ono lub może negatywnie wpływać na jedną z pozostałych funkcji tego znaku.

3) artykuł 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywą 97/55, należy inter-
pretować w ten sposób, że reklamujący, który w sposób wyraźny lub domyślnie 
wskazuje w reklamie porównawczej, że sprzedawany przez niego towar stano-
wi imitację towaru noszącego powszechnie znany znak towarowy, przedstawia 
„towar bądź usługę jako imitację lub replikę” w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) 
tej dyrektywy. Odnoszenie przez reklamującego korzyści dzięki niedozwolo-
nej reklamie porównawczej należy uznać za „czerpanie nienależnej korzyści” 
z powszechnej znajomości tego znaku towarowego w rozumieniu art. 3a ust. 1 
lit. g) wspomnianej dyrektywy.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 
ust. 1 i 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mają-
cej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), a także art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 
84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd 
i reklamy porównawczej (Dz.U. L 250, s. 17), zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. L 290, s. 18) (zwanej 
dalej „dyrektywą 84/450”).
Wniosek ten przedstawiony został w ramach powództwa wytoczonego przez 
L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC i Laboratoires Garnier & Cie 
(zwanych dalej wspólnie „L’Oréal i in.”) przeciwko Bellure NV (zwanej dalej „Bel-
lure”), Malaika Investments Ltd, działającej pod nazwą handlową „Honey pot co-
smetics & Perfumery Sales” (zwanej dalej „Malaika”) i Starion International Ltd 
(zwanej dalej „Starion”) o stwierdzenie naruszenia przez te ostatnie praw do zna-
ków towarowych.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
L’Oréal i in. należą do grupy L’Oréal, która produkuje i sprzedaje czyste perfumy. 
W Zjednoczonym Królestwie są one właścicielami następujących renomowanych 
znaków towarowych, które zostały zarejestrowane dla perfum i innych produktów 
zapachowych:

 – znaki towarowe odnoszące się do perfum Trésor:
 ▪ słowny znak towarowy Trésor (zwany dalej „słownym znakiem towarowym 

Trésor”),
 ▪ słowno-graficzny znak towarowy przedstawiający widziany od przodu i z pro-

filu flakonik perfum Trésor, na którym umieszczono między innymi słowo „Tré-
sor” (zwany dalej „znakiem przedstawiającym flakonik perfum Trésor”), 

 ▪ słowno-graficzny znak towarowy przedstawiający widziane od przodu opa-
kowanie, w którym sprzedawany jest ten flakonik i na którym umieszczono 
między innymi nazwę Trésor (zwany dalej „znakiem przedstawiającym opako-
wanie perfum Trésor”);
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 – znaki towarowe odnoszące się do perfum Miracle:
 ▪ słowny znak towarowy Miracle (zwany dalej „słownym znakiem towarowym 

Miracle”),
 ▪ słowno-graficzny znak towarowy przedstawiający widziany od przodu flako-

nik perfum Miracle, na którym umieszczono między innymi słowo „Miracle” 
(zwany dalej „znakiem przedstawiającym flakonik perfum Miracle”),

 ▪ słowno-graficzny znak towarowy przedstawiający widziane od przodu opa-
kowanie, w którym sprzedawany jest flakonik perfum Miracle i na którym 
umieszczono między innymi słowo „Miracle” (zwany dalej „znakiem przedsta-
wiającym opakowanie perfum Miracle”);

 – słowny znak towarowy Anaïs-Anaïs;
 – znaki towarowe odnoszące się do perfum Noa: 

 ▪ słowny znak towarowy Noa Noa; oraz
 ▪ słowno-graficzne znaki towarowe, na które składa się zapisane stylizowanym 

krojem pisma słowo „Noa”.
Malaika i Starion dokonują w Zjednoczonym Królestwie sprzedaży imitacji czystych 
perfum z gamy „Creation Lamis”. Starion dokonuje również sprzedaży imitacji czy-
stych perfum z gamy „Dorall” i „Stitch”. Gamy „Creation Lamis” i „Dorall” są wytwa-
rzane przez Bellure. Gama „Creation Lamis” obejmuje między innymi perfumy La 
Valeur, które stanowią imitację perfum Trésor oraz których flakonik i opakowanie 
wykazują ogólnie podobieństwo do flakonika i opakowania perfum Trésor. Gama 
ta obejmuje także perfumy Pink Wonder, które stanowią imitację perfum Miracle 
oraz których flakonik i opakowanie przypominają ogólnie flakonik i opakowanie tych 
ostatnich perfum. 
W każdym z tych przypadków bezsporne jest, że podobieństwo to nie jest na tyle 
duże, by wprowadzić w błąd specjalistów lub odbiorców.
Gama „Dorall” obejmuje między innymi perfumy Coffret d’Or, które stanowią imita-
cję perfum Trésor oraz których flakonik i opakowanie wykazują niewielkie podobień-
stwo do flakonika i opakowania perfum Trésor.
Opakowanie perfum z gamy „Stitch” o nieskomplikowanym wyglądzie nie przypomi-
na żadnego z flakonów i opakowań perfum sprzedawanych przez L’Oréal i in.
W ramach sprzedaży perfum z gam „Creation Lamis”, „Dorall” oraz „Stitch” Malaika 
i Starion używają rozpowszechnianych wśród sprzedawców detalicznych zestawień 
porównawczych, wskazujących słowny znak towarowy czystych perfum, których 
imitację stanowią sprzedawane perfumy (zwanych dalej „zestawieniami porównaw-
czymi”).
L’Oréal i in. wniosły do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, 
przeciwko Bellure, Malaika i Starion powództwo o stwierdzenie naruszenia praw do 
znaku towarowego. 
L’Oréal i in. podnosiły z jednej strony, że wykorzystanie zestawień porównawczych 
stanowiło zabronione przez art. 10 ust. 1 Trade Marks Act 1994 (ustawy o znakach 
towarowych z 1994 r.) naruszenie praw, które przysługiwały im w stosunku do słow-
nych znaków towarowych Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa oraz słowno-graficz-
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nych znaków towarowych Noa. Z drugiej strony utrzymywały one, że imitowanie 
flakoników i opakowań ich produktów oraz sprzedaż perfum w tych opakowaniach 
stanowiło zabronione przez art. 10 ust. 3 Trade Marks Act 1994 naruszenie praw, 
które przysługiwały im w stosunku do słownych znaków towarowych Trésor i Mirac-
le oraz słowno-graficznych znaków przedstawiających flakonik perfum Trésor, opa-
kowanie perfum Trésor, flakonik perfum Miracle oraz opakowanie perfum Miracle.
Orzeczeniem z dnia 4 października 2006 r. High Court uwzględnił powództwo w za-
kresie opartym na art. 10 ust. 1 Trade Marks Act 1994, natomiast jeżeli chodzi o żą-
danie oparte na art. 10 ust. 3 tej ustawy, powództwo zostało uwzględnione jedynie 
w stosunku do znaków przedstawiających opakowanie perfum Trésor i flakonik per-
fum Miracle.
Zarówno Malaika i Starion, jak i L’Oréal i in. odwołały się od tego orzeczenia do Court 
of Appeal (England & Wales) (Civil Division). Court of Appeal zdecydował się zawiesić 
postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy jeśli przedsiębiorca używa w reklamie własnych towarów lub usług zareje-

strowanego znaku towarowego konkurenta w celu porównania cech (w szczegól-
ności zapachu) sprzedawanych przez niego towarów z cechami (w szczególności 
zapachem) towarów sprzedawanych przez tego konkurenta pod wskazanym wy-
żej znakiem towarowym w taki sposób, że nie dochodzi do wprowadzenia w błąd, 
ani też innego negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, 
jaką jest wskazywanie na pochodzenie, takie używanie znaku towarowego objęte 
jest zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy nr 89/104?

2) Czy w sytuacji, gdy przedsiębiorca posługuje się w swej działalności handlowej 
(a w szczególności w zestawieniu porównawczym) powszechnie znanym zare-
jestrowanym znakiem towarowym w celu oznaczenia cech własnego produktu 
(zwłaszcza jego zapachu) w taki sposób, że:
a) nie powoduje to jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd;
b) pozostaje to bez wpływu na sprzedaż towarów oznaczonych tym powszechnie 

znanym zarejestrowanym znakiem towarowym;
c) nie stwarza to zagrożenia dla podstawowej funkcji znaku towarowego pole-

gającej na wskazaniu pochodzenia oraz nie działa to na szkodę tego znaku 
poprzez podważenie reputacji jego wizerunku lub rozmycie jego cech odróżnia-
jących w jakikolwiek inny sposób;

d) odgrywa to istotną rolę w promocji towaru oferowanego przez tego przed-
siębiorcę,

e) takie używanie znaku towarowego objęte jest zakresem zastosowania art. 5 
ust. 1 lit. a) dyrektywy nr 89/104?

3) Jak w kontekście art. 3a lit. g) [dyrektywy 84/450] należy rozumieć sformułowanie 
»czerpanie nienależnej korzyści«, a w szczególności czy w przypadku porównywa-
nia w zestawieniu porównawczym swego produktu z produktem oznaczonym po-
wszechnie znanym znakiem towarowym dany przedsiębiorca czerpie nienależną 
korzyść z powszechnej znajomości tego znaku towarowego?

4) Jak w kontekście art. 3a lit. h) wspomnianej dyrektywy należy rozumieć sformu-
łowanie »przedstawianie towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki«, a w szcze-
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gólności czy wyrażenie to obejmuje sytuacje, w których bez powodowania wpro-
wadzenia w błąd lub używania podstępu dany podmiot podaje jedynie prawdziwą 
informację, że podstawowa cecha jego produktu (zapach) jest podobna do cechy, 
jaką posiada powszechnie znany produkt chroniony znakiem towarowym?

5) Czy w sytuacji, gdy przedsiębiorca używa oznaczenia podobnego do cieszącego 
się renomą zarejestrowanego znaku towarowego, a oznaczenie to nie przypomina 
tego znaku towarowego na tyle, by móc wprowadzać w błąd, w związku z czym:
a) podstawowa funkcja zarejestrowanego znaku towarowego polegająca na 

wskazaniu pochodzenia nie zostaje naruszona ani nie powstaje ryzyko jej na-
ruszenia;

b) nie występuje zjawisko przyćmienia znaku towarowego lub jego renomy lub 
związanego z nimi wprowadzenia w błąd i nie istnieje niebezpieczeństwo wy-
stąpienia któregokolwiek z tych skutków;

c) nie ma to wpływu na poziom sprzedaży prowadzonej przez właściciela znaku 
towarowego;

d) właściciel znaku towarowego nie zostaje pozbawiony wpływów uzyskiwa-
nych z tytułu promocji, utrzymania lub umacniania pozycji swego znaku to-
warowego;

e) przedsiębiorca ten uzyskuje niemniej korzyści handlowe wynikające z posługi-
wania się swym oznaczeniem ze względu na jego podobieństwo do zarejestro-
wanego znaku towarowego,

takie używanie zarejestrowanego znaku towarowego stanowi »czerpanie nienależnej 
korzyści« z jego reputacji w rozumieniu art. 5 ust. 2 [dyrektywy 89/104]?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
31. Jak to zostało sprecyzowane przez sąd krajowy, pytania od pierwszego do 
czwartego, dotyczące wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 3a ust. 1 dy-
rektywy 84/450, odnoszą się do używania przez pozwane w postępowaniu przed 
sądem krajowym słownych znaków towarowych należących do L’Oréal i in. w ze-
stawieniach porównawczych, podczas gdy pytanie piąte, dotyczące wykładni art. 5 
ust. 2 dyrektywy 89/104, odnosi się do używania opakowań i flakonów podobnych 
do opakowań i flakonów czystych perfum sprzedawanych przez L’Oréal i in., które są 
chronione słowno-graficznymi znakami towarowymi. Z uwagi na to, że ten ostatni 
przepis może znajdować zastosowanie również do używania wspomnianych znaków 
towarowych w zestawieniach porównawczych, należy najpierw udzielić odpowiedzi 
na pytanie piąte.

W przedmiocie pytania piątego
32. W pytaniu piątym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 2 
dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że używanie przez osobę 
trzecią oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą zarejestrowanego znaku 
towarowego może zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści ze znaku towa-
rowego w rozumieniu tego przepisu, w przypadku gdy używanie to jest korzystne 
dla prowadzonej przez nią sprzedaży jej towarów lub usług, nie stwarzając zarazem 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców i nie stanowiąc działania na 
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szkodę tego znaku towarowego ani jego właściciela czy też nie stwarzając ryzyka 
wyrządzenia takiej szkody.
33. Na wstępie należy przypomnieć, że ramy prawne i faktyczne tego sporu zostały 
określone przez sąd krajowy, przy czym Trybunał nie jest właściwy podawać w wąt-
pliwość dokonaną przez ten sąd ocenę o charakterze faktycznym (zob. podobnie wy-
roki: z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie C–153/02 Neri, Rec. s. I–13555, pkt 34, 35; 
z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C–347/06 ASM Brescia, Zb.Orz. s. I–5641, pkt 28). 
W rezultacie, chociaż – jak to zauważyły rządy Zjednoczonego Królestwa i francu-
ski – prima facie mogłoby się wydawać, że jest mało prawdopodobne, by używanie 
przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do znaku towarowego w celu dokonywa-
nia sprzedaży towarów imitujących towary, dla których znak ten został zarejestro-
wany, mogło być korzystne dla sprzedaży towarów tej osoby trzeciej, nie szkodząc 
jednocześnie wizerunkowi wspomnianego znaku lub sprzedaży towarów nim opa-
trzonych, Trybunał jest niemniej związany tą hipotezą wysuniętą przez sąd krajowy. 
34. Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 przyznaje renomowanym znakom towaro-
wym szerszą ochronę niż przewidziana w ust. 1 tego artykułu. Szczególnym warun-
kiem objęcia tą ochroną jest używanie identycznego z zarejestrowanym znakiem to-
warowym lub podobnego doń oznaczenia bez uzasadnionego powodu, co powoduje 
lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego 
lub renomy tego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę 
(zob. podobnie wyroki: z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C–425/98 Marca Mode, 
Rec. s. I–4861, pkt 36; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C–408/01 Adidas-Sa-
lomon i Adidas Benelux, Rec. s. I–12537, pkt 27; z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie 
C–102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I–2439, pkt 40; w odniesieniu do art. 4 
ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C–252/07 
Intel Corporation, Zb.Orz. s. I–8823, pkt 26).
35. Trybunał stwierdził zresztą, że art. 5 ust. 2 dyrektywy znajduje zastosowanie 
również do towarów i usług będących identycznymi lub podobnymi do tych, dla 
których znak został zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. 
w sprawie C–292/00 Davidoff, Rec. s. I–389, pkt 30; ww. wyrok w sprawie Adi-
das-Salomon i Adidas Benelux, pkt 18–22; ww. wyrok w sprawie adidas i adidas 
Benelux, pkt 37).
36. Naruszenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jeśli występują, są kon-
sekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznacze-
niem, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy oznaczenie ze znakiem, to 
znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak. Nie jest 
zatem wymagane, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towa-
rowym a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią był na tyle duży, by wywołać 
prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd. Wystarczy, 
by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznacze-
niem skutkował wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między 
oznaczeniem a znakiem występuje pewien związek (zob. ww. wyrok w sprawie Adi-
das-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29, 31; ww. wyrok w sprawie adidas i adidas Be-
nelux, pkt 41).
37. Istnienie takiego związku w odczuciu odbiorców stanowi warunek konieczny, któ-
ry jednak sam w sobie nie wystarczy, by stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń, 
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przed którymi renomowane znaki towarowe są chronione na mocy art. 5 ust. 2 dy-
rektywy 89/104 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 31 i 32).
38. Takimi naruszeniami są, po pierwsze, działanie na szkodę charakteru odróżniają-
cego znaku towarowego, po drugie, działanie na szkodę renomy tego znaku i po trze-
cie, czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspo-
mnianego znaku (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 27).
39. Jeżeli chodzi o działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towaro-
wego, określane również jako „rozmycie”, „pomniejszenie” czy „osłabienie” zna-
ku towarowego, mamy z nim do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identy-
fikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, 
jako pochodzących od właściciela tego znaku jest osłabiona z uwagi na wywołane 
używaniem przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie 
tożsamości znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miej-
sce zwłaszcza wówczas, gdy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośred-
nie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie 
jest już w stanie dłużej działać w ten sposób (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie 
Intel Corporation, pkt 29).
40. Jeżeli chodzi o działanie na szkodę renomy znaku towarowego, określane rów-
nież jako „przyćmienie” lub „degradacja” znaku, mamy z nim do czynienia, gdy to-
wary, dla których osoba trzecia używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są 
odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku 
towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić w szczególności wtedy, gdy to-
wary lub usługi oferowane przez osobę trzecią posiadają cechę lub właściwość mo-
gące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego. 
41. Wreszcie jeśli chodzi o pojęcie nienależnych korzyści czerpanych z charakteru 
odróżniającego lub renomy znaku towarowego, określane również jako „pasożyt-
nictwo” i „freeriding”, odnosi się ono nie tyle do szkody poniesionej przez znak to-
warowy, lecz do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania identycznego lub 
podobnego oznaczenia. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki 
przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, to-
warom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia 
z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego.
42. Zaistnienie już jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 znalazł zastosowanie (zob. podobnie ww. wyrok 
w sprawie Intel Corporation, pkt 28).
43. Wynika stąd, że korzyść czerpana przez osobę trzecią z charakteru odróżniające-
go lub renomy znaku towarowego może okazać się nienależna również wtedy, gdy 
używanie identycznego lub podobnego oznaczenia nie działa na szkodę charakteru 
odróżniającego ani renomy znaku towarowego tudzież, bardziej ogólnie, właściciela 
tego znaku.
44. W celu ustalenia, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnej ko-
rzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, należy dokonać 
całościowej oceny, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie 
w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić między innymi 
intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, sto-
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pień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych 
towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. W odniesieniu 
do intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego znaku towarowego 
Trybunał orzekł już w przeszłości, że im bardziej odróżniający będzie ten znak i im 
większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie narusze-
nia. Z orzecznictwa wynika również, że im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na 
myśl znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe uży-
wanie oznaczenia będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru 
odróżniającego lub renomy znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę (zob. 
podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 67–69).
45. Ponadto należy zauważyć, że w ramach tej całościowej oceny można w danym 
przypadku wziąć również pod uwagę istnienie niebezpieczeństwa rozmycia lub przy-
ćmienia znaku towarowego. 
46. W niniejszym przypadku bezsporne jest, że Malaika i Starion używają opakowań 
i flakonów przypominających renomowane znaki towarowe zarejestrowane przez 
L’Oréal i in. w celu sprzedaży perfum stanowiących niskiej klasy imitację luksuso-
wych perfum, dla których znaki te są zarejestrowane i używane. 
47. W tym zakresie sąd krajowy ustalił istnienie określonego związku między nie-
którymi opakowaniami używanymi przez Malaika i Starion a niektórymi znakami 
towarowymi odnoszącymi się do opakowań i flakoników, do których prawa przysłu-
gują L’Oréal i in. Ponadto z postanowienia odsyłającego wynika, że związek ten przy-
sparza pozwanym w postępowaniu przez sądem krajowym korzyści handlowych. 
Postanowienie odsyłające ukazuje także, że podobieństwo między wspomnianymi 
znakami a towarami sprzedawanymi przez Malaika i Starion zostało wypracowane 
celowo, tak aby wywołać u odbiorców skojarzenie z czystymi perfumami, z zamia-
rem ułatwienia sprzedaży ich imitacji.
48. W ramach całościowej oceny, której powinien dokonać sąd krajowy w celu 
ustalenia, czy w tych okolicznościach można stwierdzić czerpanie nienależnej korzy-
ści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, będzie on musiał 
uwzględnić fakt, że używanie opakowań i flakonów podobnych do opakowań i fla-
konów imitowanych perfum służy wykorzystaniu do celów reklamowych charakteru 
odróżniającego i renomy znaków towarowych, pod którymi perfumy te są sprzeda-
wane. 
49. W tym względzie należy sprecyzować, że kiedy osoba trzecia próbuje, poprzez 
używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać 
w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wyko-
rzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego 
wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towa-
rowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego 
używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróż-
niającego lub renomy wspomnianego znaku.
50. W świetle powyższego na pytanie piąte należy odpowiedzieć, iż art. 5 ust. 2 dy-
rektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie czerpania nie-
należnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego w ro-
zumieniu tego przepisu nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia 
w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniające-
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go lub renomy tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez 
osobę trzecią korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku 
towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub 
renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu re-
nomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji 
i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy 
włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wi-
zerunku.

W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego
51. W pierwszym pytaniu sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) 
lub b) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel zareje-
strowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę 
trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym 
w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla któ-
rych znak ten został zarejestrowany, jeżeli używanie to nie wpływa negatywnie na 
podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towa-
rów lub usług. Natomiast w pytaniu drugim, które należy rozpatrzyć wspólnie z py-
taniem pierwszym, sąd krajowy zastanawia się zasadniczo nad tym, czy właściciel 
powszechnie znanego znaku towarowego może sprzeciwić się takiemu używaniu na 
podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, jeżeli używanie to nie działa na szkodę 
znaku towarowego lub nie wpływa negatywnie na żadną z funkcji tego znaku, odgry-
wając niemniej istotną rolę w promocji towarów lub usług osoby trzeciej.
52. Na wstępie należy zauważyć, że zestawienia porównawcze, takie jak omawiane 
w postępowaniu przed sądem krajowym, można zakwalifikować jako reklamę po-
równawczą. W rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 84/450 reklamę stanowi bowiem 
jakakolwiek forma przekazu w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rze-
mieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów 
lub usług. Na podstawie art. 2 pkt 2a tej dyrektywy reklamę należy uznać za porów-
nawczą, jeżeli w sposób wyraźny lub domyślnie identyfikuje ona konkurenta albo 
towary lub usługi oferowane przez konkurenta. W świetle tych wyjątkowo szerokich 
definicji reklama porównawcza może nam się objawić w bardzo różnych formach 
[zob. podobnie wyroki: z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C–112/99 Toshiba 
Europe, Rec. s. I–7945, pkt 28, 31; z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C–44/01 Pippig 
Augenoptik, Rec. s. I–3095, pkt 35; z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C–381/05 De 
Landtsheer Emmanuel, Rec. s. I–3115, pkt 16; z dnia 12 czerwca 2008 r. C–533/06 O2 
Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I–4231, pkt 42].
53. Trybunał orzekł już w przeszłości, że wykorzystanie przez reklamującego w re-
klamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym konkuren-
ta lub doń podobnego w celu określenia towarów lub usług oferowanych przez 
tego ostatniego stanowi zarazem używanie tego oznaczenia w odniesieniu do to-
warów lub usług samego reklamującego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 
89/104. Używanie takie może zatem w stosownych przypadkach zostać zakazane 
na podstawie tego przepisu [zob. ww. wyrok w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), 
pkt 36, 37]. 
54. Trybunał uściślił jednak, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego nie 
może zakazać używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia 



174

VII.   RENOMA

identycznego z jego znakiem towarowym lub doń podobnego, jeśli reklama ta speł-
nia wszystkie warunki dopuszczalności określone w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 
[zob. ww. wyrok w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 45, 51].
55. Należy również wskazać na bezsporność kwestii, że Malaika i Starion używały 
w zestawieniach porównawczych perfum słownych znaków towarowych Trésor, Mi-
racle, Anaïs-Anaïs i Noa w postaci zarejestrowanej przez L’Oréal i in., a nie oznaczeń 
wyłącznie podobnych do tych znaków. Ponadto znaki te były używane dla towarów 
identycznych z tymi, dla których zostały one zarejestrowane, czyli perfum. 
56. Takie używanie mieści się w zakresie stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
89/104, a nie art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
57. Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 89/104 zarejestrowany znak 
towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo do tego znaku. Na podstawie 
art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy to wyłączne prawo uprawnia właściciela do zakaza-
nia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie 
handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem dla towarów lub usług iden-
tycznych z tymi, dla których został on zarejestrowany. 
58. Trybunał miał już okazję stwierdzić, że wyłączne prawo przewidziane w art. 5 
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić 
mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, tzn. umożliwić 
mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wyko-
nywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których 
używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na 
pełnione przez znak funkcje (wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C–206/01 
Arsenal Football Club, Rec. s. I–10273, pkt 51; z dnia 16 listopada 2004 r. w spra-
wie C–245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I–10989, pkt 59; z dnia 25 stycznia 2007 r. 
w sprawie C–48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I–1017, pkt 21). Wspomniane powyżej 
funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwa-
rantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz również 
inne jego funkcje, w szczególności funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości 
tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową.
59. Ochrona przyznana na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 jest zatem 
bardziej rozszerzona niż przewidziana przez art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, dla któ-
rej zaistnienia wymagane jest istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd 
i w związku z tym możliwego negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku 
towarowego [zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Davidoff, pkt 28; w sprawie O2 
Holdings i O2 (UK), pkt 57]. Na podstawie motywu dziesiątego dyrektywy 89/104 
ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu jest całkowita w przy-
padku identyczności między znakiem a oznaczeniem oraz między towarami lub usłu-
gami, podczas gdy w przypadku podobieństwa między znakiem towarowym a ozna-
czeniem oraz między towarami lub usługami przyznanie tej ochrony uzależnione 
jest od spełnienia szczególnej przesłanki w postaci istnienia prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd.
60. Z przytoczonego w pkt 58 niniejszego wyroku orzecznictwa wynika, że właści-
ciel znaku towarowego nie może na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 
sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, jeżeli 
używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych 
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przez ten znak (zob. również ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 54; 
w sprawie Adam Opel, pkt 22).
61. Trybunał orzekł już w przeszłości, że niektóre formy używania do celów czysto 
opisowych są wyłączone z zakresu stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, ponie-
waż nie naruszają żadnego z interesów, do których ochrony zmierza ten przepis, i nie 
wchodzą zatem w zakres pojęcia używania w rozumieniu tego przepisu (zob. podob-
nie wyrok z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C–2/00 Hölterhoff, Rec. s. I–4187, pkt 16). 
62. W tym zakresie należy jednak uściślić, że sytuacja opisywana w postępowaniu 
przed sądem krajowym całkowicie różni się od stanu faktycznego sprawy Hölterhoff, 
w której wydano ww. wyrok, ponieważ należące do L’Oréal i in. słowne znaki to-
warowe są używane w zestawieniach porównawczych rozpowszechnianych przez 
Malaika i Starion nie tylko w celach czysto opisowych, ale również reklamowych.
63. Do sądu krajowego należy przeprowadzenie oceny, czy w sytuacji takiej jak roz-
patrywana w zawisłym przed nim sporze używanie znaków towarowych należących 
do L’Oréal i in. może negatywnie wpływać na jedną z funkcji pełnionych przez te 
znaki, na przykład na ich funkcję komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową.
64. Ponadto w zakresie wynikającym z dokonanego przez sąd krajowy ustalenia, 
że wspomniane znaki cieszą się renomą, ich używanie w zestawieniach porównaw-
czych może również zostać zakazane na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, 
którego stosowanie nie zakłada bezwzględnie – na co wskazuje pkt 50 niniejszego 
wyroku – niebezpieczeństwa działania na szkodę znaku towarowego lub jego wła-
ściciela, pod warunkiem że osoba trzecia czerpie nienależną korzyść z tego znaku.
65. W świetle powyższych rozważań na pytania pierwsze i drugie należy odpowie-
dzieć, iż art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że 
właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania uży-
wania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej, która nie spełnia wszystkich 
warunków dopuszczenia określonych w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, oznaczenia 
identycznego z tym znakiem w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z to-
warami lub usługami, dla których został on zarejestrowany, nawet jeśli używanie to 
nie może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest 
wskazywanie pochodzenia towarów lub usług, pod warunkiem że wpływa ono lub 
może negatywnie wpływać na jedną z pozostałych funkcji tego znaku. 

W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego
66. W pytaniach trzecim i czwartym, które należy rozpatrzyć wspólnie, sąd krajowy 
zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 należy inter-
pretować w ten sposób, że w przypadku gdy reklamujący, przy pomocy zestawień 
porównawczych i bez powodowania wprowadzenia w błąd lub używania podstępu, 
wskazuje, że podstawowa cecha jego produktu jest podobna do cechy, jaką posiada 
produkt sprzedawany pod powszechnie znanym znakiem towarowym, którego imi-
tację stanowi produkt reklamującego, czerpie on nienależną korzyść z powszechnej 
znajomości tego znaku w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej dyrektywy lub 
przedstawia „towar bądź usługę jako imitację lub replikę” w rozumieniu art. 3a ust. 1 
lit. h) tej dyrektywy.
67. Artykuł 3a ust. 1 lit. a)–h) dyrektywy 84/450 wymienia kumulatywnie warunki, od 
których spełnienia zależy możliwość uznania reklamy porównawczej za dozwoloną. 
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68. Warunki te mają na celu zapewnienie wyważenia poszczególnych interesów, któ-
re mogą zostać naruszone w wyniku dopuszczenia reklamy porównawczej. Z łącznej 
lektury motywów 2, 7 i 9 dyrektywy 97/55 wynika, że art. 3a tej dyrektywy ma na 
celu stymulowanie konkurencji między dostawcami towarów i usług w interesie kon-
sumentów poprzez umożliwienie konkurentom ukazania w sposób obiektywny zalet 
poszczególnych porównywalnych towarów przy jednoczesnym zakazie praktyk, któ-
re mogą prowadzić do zakłócenia reguł konkurencji, przynieść szkodę konkurentom 
oraz mieć negatywny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów.
69. Stąd wymienione w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 warunki należy interpreto-
wać w sposób jak najbardziej korzystny, tak aby dopuścić reklamy, które w sposób 
obiektywny porównują cechy towarów lub usług (zob. podobnie ww. wyrok w spra-
wie De Landtsheer Emmanuel, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo), czuwając 
zarazem nad tym, by reklama porównawcza nie była wykorzystywana w sposób an-
tykonkurencyjny i sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji lub mogący szkodzić 
interesom konsumentów.
70. Jeżeli chodzi bardziej konkretnie o używanie w reklamie porównawczej znaku 
towarowego konkurenta, art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 poddaje możliwość takie-
go używania między innymi czterem specyficznym warunkom ustanowionym od-
powiednio w art. 3a ust. 1 lit. d), e), g) i h) tej dyrektywy. Konieczne jest zatem, by 
używanie tego znaku nie stwarzało prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie 
dyskredytowało ani nie oczerniało tego znaku, nie wiązało się z czerpaniem nienależ-
nej korzyści z powszechnej znajomości tego znaku ani nie stanowiło przedstawienia 
towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki towaru czy usługi noszącej dany znak 
towarowy. 
71. Zgodnie z tym, co zostało określone w motywach 13–15 dyrektywy 97/55, wa-
runki te mają na celu pogodzenie z jednej strony interesu właściciela znaku towa-
rowego, polegającego na korzystaniu z ochrony przysługującego mu wyłącznego 
prawa, i z drugiej strony interesu konkurentów tego właściciela oraz konsumen-
tów związanego z dopuszczeniem skutecznej reklamy porównawczej, która będzie 
w obiektywny sposób ukazywać różnice istniejące między oferowanymi towarami 
lub usługami. 
72. Wynika stąd, że prawo wspólnotowe dopuszcza używanie znaku towarowego 
konkurenta w reklamie porównawczej, jeżeli porównanie stanowi obiektywne uka-
zanie różnic, które nie ma za cel ani za skutek sprowokowania sytuacji nieuczciwej 
konkurencji takich jak opisane między innymi w art. 3a ust. 1 d), e), g) i h) dyrektywy 
84/450 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Pippig Augenoptik, pkt 49).
73. W odniesieniu w pierwszym rzędzie do art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450, na 
podstawie którego reklama porównawcza nie może przedstawiać towaru bądź usłu-
gi jako imitacji lub repliki towaru czy usługi noszącej chroniony znak towarowy lub 
chronioną nazwę handlową, należy stwierdzić, iż z brzmienia tego przepisu i z mo-
tywu 19 dyrektywy 97/55 wyraźnie wynika, że warunek ten znajduje zastosowanie 
nie tylko do towarów podrobionych, ale również do wszelkiego rodzaju imitacji czy 
repliki. 
74. Ponadto wykładnia systemowa art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450 ukazuje, 
że przepis ten nie wymaga, by reklama porównawcza nie wprowadzała w błąd ani 



177

C–487/07 (18.06.2009)

nie powodowała na rynku sytuacji pomylenia. Kwestie te stanowią bowiem przed-
miot odrębnych warunków dopuszczalności reklamy porównawczej, określonych 
w art. 3a ust. 1 lit. a) i d) tej dyrektywy. 
75. Specyficznym przedmiotem warunku ustanowionego w art. 3a ust. 1 lit. h) dy-
rektywy 84/450 jest zakazanie reklamującemu przedstawiania w reklamie porów-
nawczej faktu, że sprzedawany przezeń produkt lub usługa stanowi imitację lub 
replikę produktu markowego czy markowej usługi. W tym zakresie, na co zwrócił 
uwagę rzecznik generalny w pkt 84 opinii, zakazane są nie tylko przekazy reklamowe 
wyraźnie przywołujące na myśl ideę imitacji lub repliki, ale również takie przekazy, 
które ze względu na ogólną prezentację i kontekst gospodarczy danej sprawy mogą 
wywołać u docelowego kręgu odbiorców takie skojarzenia. 
76. Bezsporne jest, że rozpoznawane w postępowaniu przed sądem krajowym zesta-
wienia porównawcze mają za cel i za skutek wskazanie danemu kręgowi odbiorców 
oryginalnych perfum, których imitację mają stanowić perfumy sprzedawane przez 
Malaika i Starion. Zestawienia te potwierdzają zatem, że te ostatnie perfumy stano-
wią imitację perfum sprzedawanych pod niektórymi znakami towarowymi należący-
mi do L’Oréal i in., a w konsekwencji przedstawiają towary sprzedawane przez rekla-
mującego jako imitacje towarów noszących chroniony znak towarowy w rozumieniu 
art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450. Należy zgodzić się z tym, co zauważył rzecznik 
generalny w pkt 88 opinii, że w tym względzie bez znaczenia pozostaje kwestia, czy 
przekaz reklamowy informuje, iż chodzi tu o imitację towaru noszącego chroniony 
znak towarowy w całości, czy też jedynie jego podstawowej cechy takiej jak, w tym 
przypadku, zapach danego produktu.
77. W odniesieniu z kolei do art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450, na podstawie któ-
rego reklama porównawcza nie może prowadzić do czerpania nienależnej korzyści 
z powszechnej znajomości znaku towarowego, należy wskazać, że termin „czerpanie 
nienależnej korzyści” z powszechnej znajomości znaku użyty zarówno w tym przepi-
sie, jak i w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 powinien, w świetle motywów 13–15 dy-
rektywy 97/55, podlegać jednakowej wykładni [zob. analogicznie ww. wyrok w spra-
wie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 49].
78. W granicach zawartego w pkt 76 niniejszego wyroku stwierdzenia, że zestawie-
nia porównawcze wykorzystywane przez pozwane w postępowaniu przed sądem 
krajowym przedstawiają sprzedawane przez te spółki perfumy jako imitacje lub re-
pliki towarów noszących chroniony znak towarowy w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) 
dyrektywy 84/450, pytanie trzecie należy rozumieć w ten sposób, że zmierza ono do 
ustalenia, czy w takich okolicznościach odnoszenie korzyści w wyniku takiego wy-
korzystania wspomnianych zestawień stanowi czerpanie nienależnej korzyści z po-
wszechnej znajomości chronionego znaku towarowego w rozumieniu art. 3a ust. 1 
lit. g) tej dyrektywy. 
79. W tym zakresie należy stwierdzić, że skoro reklama porównawcza, która przed-
stawia towary reklamującego jako imitację towaru noszącego znak towarowy, jest 
kwalifikowana przez dyrektywę 84/450 jako sprzeczna z zasadami uczciwej konku-
rencji i co za tym idzie – jest niedozwolona, odnoszenie przez reklamującego korzy-
ści dzięki takiej reklamie stanowi owoc nieuczciwej konkurencji i winno w konse-
kwencji zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z powszechnej znajomości 
tego znaku towarowego.
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80. W rezultacie na pytania trzecie i czwarte należy odpowiedzieć, iż art. 3a ust. 1 
dyrektywy 84/450 należy interpretować w ten sposób, że reklamujący, który w spo-
sób wyraźny lub domyślnie wskazuje w reklamie porównawczej, że sprzedawany 
przez niego towar stanowi imitację towaru noszącego powszechnie znany znak to-
warowy, przedstawia „towar bądź usługę jako imitację lub replikę” w rozumieniu 
art. 3a ust. 1 lit. h) tej dyrektywy. Odnoszenie przez reklamującego korzyści dzię-
ki niedozwolonej reklamie porównawczej należy uznać za „czerpanie nienależnej 
korzyści” z powszechnej znajomości tego znaku towarowego w rozumieniu art. 3a 
ust. 1 lit. g) wspomnianej dyrektywy. 
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3. C–301/07 (6.10.2009) 
PAGO International GmbH  
przeciwko Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

renoma – zakres terytorialny: przesłankę dotyczącą renomy należy uważać  
za spełnioną w ujęciu terytorialnym, gdy znak ten cieszy się renomą w istotnej 
części obszaru unii

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 6 października 2009 r.  
w sprawie C–301/07 PagO International gmbH  

przeciwko tirolmilch registrierte genossenschaft mbH

teza

artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia rady (we) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten spo-
sób, iż aby wspólnotowy znak towarowy mógł korzystać z ochrony przewidzianej 
w tym przepisie, musi być znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowa-
nych towarami lub usługami, których on dotyczy, na istotnej części obszaru unii 
europejskiej, oraz że w świetle okoliczności postępowania przed sądem krajowym 
obszar przedmiotowego państwa członkowskiego można uznać za stanowiący 
istotną część obszaru unii.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 zwanego dalej „rozporzą-
dzeniem”).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy PAGO International GmbH 
(zwaną dalej „PAGO”) a Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (zwaną dalej 
„Tirolmilch”) w przedmiocie unijnego znaku towarowego, którego właścicielem jest 
PAGO.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
PAGO od 2001 r. jest właścicielką unijnego graficznego znaku towarowego odnoszą-
cego się w szczególności do napojów owocowych i soków owocowych. Istotnym ele-
mentem tego znaku jest wyobrażenie zielonej butelki szklanej z charakterystyczną 
etykietą i zakrętką. PAGO sprzedaje na terytorium Austrii sok owocowy pod nazwą 
„Pago” w tego typu butelkach. Unijny znak towarowy PAGO jest bardzo znany w tym 
państwie członkowskim.
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Tirolmilch sprzedaje mleczny napój owocowy na bazie serwatki o nazwie „Lattella”. 
Napój ten był na początku sprzedawany w kartonowych pojemnikach. Następnie 
rozlewano go również do szklanych butelek. Dwa kształty butelek przypominają pod 
wieloma względami unijny znak towarowy PAGO. W reklamie Tirolmilch wykorzy-
stuje obraz przedstawiający – podobnie jak unijny znak towarowy PAGO – butelkę 
obok napełnionej szklanki.
PAGO wniosła do Handelsgericht Wien (sądu handlowego w Wiedniu) o zarządzenie 
środka tymczasowego zakazującego Tirolmilch promowania, oferowania do sprze-
daży, sprzedaży lub wykorzystywania w inny sposób jej napoju w spornych butel-
kach oraz jego reklamowania poprzez wykorzystywanie obrazu przedstawiającego 
butelki ze szklanką napełnioną sokiem. Handelsgericht Wien uwzględnił żądanie. 
W następstwie odwołania od wydanego postanowienia żądanie PAGO zostało odda-
lone przez Oberlandesgericht Wien (wyższy sąd krajowy w Wiedniu). PAGO wniosła 
więc skargę rewizyjną do Oberster Gerichtshof (sądu najwyższego). Oberster Ge-
richtshof postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następują-
cymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy unijny znak towarowy jest chroniony w całej Unii jako »cieszący się renomą 

znak towarowy« w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia], jeżeli »cieszy się 
renomą« tylko w jednym państwie członkowskim?

2) Jeżeli na pytanie pierwsze udzielona zostanie odpowiedź przecząca: czy znak 
towarowy »cieszący się renomą« tylko w jednym państwie członkowskim jest 
chroniony w tym państwie na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia] 
w taki sposób, że istnieje możliwość wydania zakazu ograniczonego do tego 
państwa?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
15. Tytułem wstępu należy zauważyć, że w postępowaniu przed sądem krajowym 
unijny znak towarowy, którego właścicielem jest PAGO, obejmuje napoje owocowe 
oraz soki owocowe, podczas gdy towar sprzedawany przez Tirolmilch jest napojem 
owocowym na bazie serwatki.
16. Z postanowienia odsyłającego nie wynika, aby sąd krajowy dokonał już oceny 
w przedmiocie podobnego charakteru spornych towarów.
17. W celu udzielenia temu sądowi odpowiedzi użytecznej w każdym wypadku za-
znaczyć należy, iż art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w istocie chroni unijny znak towa-
rowy w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których 
zarejestrowano ten unijny znak towarowy.
18. Pomimo jednakże jego brzmienia oraz zważywszy na ogólną systematykę i cele 
systemu, w jaki wpisuje się art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, ochrona mających 
renomę unijnychych znaków towarowych nie może być mniejsza w przypadku uży-
wania oznaczenia dla towarów lub usług identycznych lub podobnych aniżeli w przy-
padku używania oznaczenia dla towarów lub usług niepodobnych (zob. analogicznie 
wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C–292/00 Davidoff, Rec. s. I–389, pkt 24, 
25, w szczególności w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy).
19. Należy więc przyznać, iż art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia chroni mający reno-
mę unijny znak towarowy również w odniesieniu do towarów lub usług, podob-
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nych do tych, dla których zarejestrowano unijny znak towarowy (ten sam wyrok, 
analogicznie, pkt 30).

W przedmiocie pytania pierwszego
20. W pierwszym z zadanych pytań prejudycjalnych sąd krajowy zmierza co do zasa-
dy do uzyskania od Trybunału po pierwsze, wyjaśnienia znaczenia wyrażenia „cieszy 
się […] renomą w Unii”, za pomocą którego w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia usta-
nowiono jedną z dwóch przesłanek, jakie unijny znak towarowy musi spełnić, aby 
mógł korzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie, a po drugie, wskazania, czy 
przesłanka ta jest spełniona w wymiarze geograficznym, gdy unijny znak towarowy 
cieszy się renomą tylko w jednym państwie członkowskim.
21. Pojęcie „renoma” zakłada pewien stopień znajomości we właściwym kręgu od-
biorców.
22. Właściwym kręgiem jest krąg odbiorców, zainteresowany unijnym znakiem 
towarowym, czyli w zależności od sprzedawanych towaru lub usługi, bądź to ogół 
odbiorców, bądź węższy ich krąg, przykładowo dane środowisko zawodowe (zob. 
analogicznie wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C–375/97 General Motors, 
Rec. s. I–5421, pkt 24 w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy).
23. Nie można wymagać, aby znak towarowy był znany określonemu odsetkowi tak 
zdefiniowanego kręgu odbiorców (ten sam wyrok, analogicznie, pkt 25).
24. Wymagany stopień znajomości należy uważać za osiągnięty, gdy unijny znak to-
warowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami 
lub usługami, których on dotyczy (ten sam wyrok, analogicznie, pkt 26).
25. Przy badaniu tej przesłanki sąd krajowy musi uwzględnić całokształt istotnych 
okoliczności sprawy, czyli w szczególności udział danego znaku towarowego w ryn-
ku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość jego używania, a także nakła-
dy poczynione przez właściciela w celu jego wypromowania (ten sam wyrok, analo-
gicznie, pkt 27).
26. W świetle okoliczności sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, do sądu 
krajowego należy sprawdzenie, czy sporny znak towarowy znany jest znaczącej czę-
ści kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy.
27. Przesłankę dotyczącą renomy należy uważać za spełnioną w ujęciu terytorial-
nym, gdy unijny znak towarowy cieszy się renomą w istotnej części obszaru Unii 
(zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 28).
28. Należy przypomnieć, że Trybunał orzekł już, iż jeżeli chodzi o znak towarowy 
Beneluksu, dla celów art. 5 ust. 2 dyrektywy wystarczy, aby renoma występowała 
w istotnej części obszaru Beneluksu, która może odpowiadać w danym przypadku 
części jednego z państw Beneluksu (ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 29).
29. Jako że w niniejszej sprawie chodzi o unijny znak towarowy, którego renoma wy-
stępuje na całym obszarze państwa członkowskiego, a mianowicie Austrii, w świetle 
okoliczności postępowania przed sądem krajowym można uznać, iż spełniony jest 
wymóg terytorialny nałożony w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia.
30. Na pierwsze pytanie prejudycjalne powinno się zatem odpowiedzieć, że art. 9 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, iż aby unijny znak 
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towarowy mógł korzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie, musi być znany 
znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, któ-
rych on dotyczy, na istotnej części obszaru Unii, oraz że w świetle okoliczności postę-
powania przed sądem krajowym obszar przedmiotowego państwa członkowskiego 
można uznać za stanowiący istotną część obszaru Unii.

W przedmiocie pytania drugiego
31. Biorąc pod uwagę odpowiedź udzieloną na pierwsze pytanie prejudycjalne oraz 
okoliczności postępowania przed sądem krajowym, nie ma potrzeby udzielenia od-
powiedzi na pytanie drugie.



183

4. C–65/12 (6.02.2014) 
Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries  
przeciwko Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV

tolerowanie używania oznaczenia podobnego dla towaru identycznego, które 
używane było wcześniej, pojęcie „uzasadnionej przyczyny”

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 lutego 2014 r.  
w sprawie C–65/12 leidseplein beheer bV, Hendrikus de Vries  

przeciwko red bull gmbH, red bull nederland bV

teza

artykuł 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w związku z uza-
sadnioną przyczyną w rozumieniu tego przepisu właściciel cieszącego się renomą 
znaku towarowego może zostać zobowiązany do tolerowania używania przez oso-
bę trzecią oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego dla towaru identycz-
nego z tym, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, gdy ujawnione 
zostało, że oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia danego zna-
ku towarowego do rejestracji i że używanie dla identycznego towaru następuje 
w dobrej wierze. w celu dokonania oceny, czy warunki te są spełnione na sądzie 
krajowym spoczywa obowiązek uwzględnienia w szczególności następujących 
elementów:

 – zakorzenienia i renomy tego oznaczenia z punktu widzenia właściwego kręgu 
odbiorców,

 – stopnia podobieństwa towarów i usług, dla których oznaczenie to było pier-
wotnie używane, i towaru, dla którego ten znak towarowy został zarejestro-
wany, oraz

 – wymiaru ekonomicznego i handlowego używania dla tego towaru oznaczenia 
podobnego do tego znaku towarowego.

wyrOK

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 
art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej 
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim: rozdz. 17, t. 1, s. 92).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Leidseplein Beheer BV 
i H. de Vriesem (zwanych dalej razem „De Vries”) a Red Bull GmbH i Red Bull Neder-
land BV (zwanych dalej razem „Red Bullem”) w przedmiocie produkcji i sprzedaży 
przez De Vries napojów energetyzujących, których opakowanie jest opatrzone ozna-
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czeniem „Bull Dog”, innym oznaczeniem zawierającym element słowny „Bull” albo 
jakimkolwiek innym oznaczeniem myląco podobnym do zarejestrowanych znaków 
towarowych Red Bull.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne
Red Bull jest w państwach Beneluksu właścicielem między innymi słowno-graficzne-
go znaku towarowego Red Bull Krating-Daeng (zwanego dalej „znakiem towarowym 
Red Bull Krating-Daeng”), który został zarejestrowany w dniu 11 lipca 1983 r. dla 
towarów należących między innymi do klasy 32, obejmującej napoje bezalkoholowe.
De Vries jest w Beneluksie właścicielem następujących znaków towarowych, zareje-
strowanych dla towarów z tej samej klasy 32:

 – słowno-graficznego znaku towarowego „The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 
14 lipca 1983 r.,

 – słownego znaku towarowego „The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 23 grudnia 
1999 r., oraz

 – słowno-graficznego znaku towarowego „The Bulldog Energy Drink”, zarejestro-
wanego w dniu 15 czerwca 2000 r.

Zanim Red Bull dokonał zgłoszenia swojego znaku w 1983 r., De Vries używało ozna-
czenia „The Bulldog” jako nazwy handlowej dla usług świadczonych w sektorze ga-
stronomicznym, hotelarskim oraz usług obejmujących sprzedaż napojów (zwanych 
dalej „usługami HoReCa”). Bezsporne jest również, że znak towarowy Red Bull Kra-
ting-Daeng cieszy się niewątpliwą renomą na terytorium Beneluksu.
Uznając, że używanie przez De Vries mającego charakter odróżniający oznaczenia 
„The Bulldog”, zawierającego element słowny „Bull”, działa na szkodę znaku towa-
rowego Red Bull Krating-Daeng, Red Bull wytoczył przed Rechtbank Amsterdam 
(sąd pierwszej instancji w Amsterdamie) w dniu 27 czerwca 2005 r. powództwo, 
wnosząc o nakazanie De Vries zaniechania produkcji i sprzedaży napojów energe-
tyzujących w opakowaniach opatrzonych oznaczeniem „Bull Dog”, innym oznacze-
niem zawierającym element słowny „Bull” albo jakimkolwiek innym oznaczeniem 
myląco podobnym do zarejestrowanych znaków towarowych Red Bull. W ramach 
powództwa wzajemnego De Vries zażądało stwierdzenia, iż prawa Red Bulla do 
słowno-graficznego znaku towarowego „Red Bull Krating-Daeng” wygasło w pań-
stwach Beneluksu.
Orzeczeniem z dnia 17 stycznia 2007 r. Rechtbank Amsterdam oddalił w całości za-
równo powództwo, jak i powództwo wzajemne. Wyrokiem z dnia 2 lutego 2010 r. 
Gerechtshof te Amsterdam (sąd apelacyjny w Amsterdamie) uwzględnił w większo-
ści apelację Red Bulla od wyroku Rechtbank. Gerechtshof uznał, po pierwsze, że 
znak towarowy Red Bull Krating-Daeng cieszył się renomą w państwach Beneluksu, 
i po drugie, że z powodu wynikającego z wykorzystania wspólnego elementu „Bull” 
podobieństwa tego znaku towarowego oraz oznaczenia „The Bulldog” używane-
go przez De Vries dla napojów energetyzujących, relewantny krąg odbiorców do-
strzegał, jednak nie ulegając wprowadzeniu w błąd, związek pomiędzy tym znakiem 
towarowym a tym oznaczeniem. Gerechtshof te Amsterdam uznał, że oznaczenie 
to było podobne do znaku towarowego Red Bull Krating-Daeng i że De Vries, dzia-
łając w cieniu tego znanego znaku towarowego, chciało czerpać korzyść z renomy 
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tego ostatniego i skorzystać z udziału Red Bulla w rynku napojów energetyzujących 
i uczestniczyć w odpowiadających mu miliardowych obrotach.
De Vries wniosło do Hoge Raad der Nederlanden (sądu najwyższego) skargę kasa-
cyjną od orzeczenia Gerechtshof te Amsterdam. Hoge Raad der Nederlanden posta-
nowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytanie preju-
dycjalne:

„Czy art. 5 ust. 2 dyrektywy [89/104] należy interpretować w ten sposób, że o uza-
sadnionej przyczynie w rozumieniu tego przepisu można mówić również wtedy, 
gdy oznaczenie identyczne ze znakiem cieszącym się renomą lub do niego podob-
ne było używane w dobrej wierze przez daną osobę trzecią lub dane osoby trzecie 
przed dokonaniem zgłoszenia tego znaku?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
20. Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający pyta w istocie, czy art. 5 ust. 2 dyrektywy 
89/104 należy interpretować w ten sposób, że możliwe jest uznanie za uzasadnio-
ną przyczynę w rozumieniu tego przepisu używania przez osobę trzecią oznaczenia 
podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego dla towaru identycznego 
z tym, dla którego znak towarowy został zarejestrowany, gdy ujawnione zostało, że 
oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia tego znaku towarowego 
do rejestracji.
21. Jeżeli chodzi o okoliczności postępowania głównego i w zakresie, w jakim pytanie 
prejudycjalne dotyczy wykładni brzmienia art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, należy 
przypomnieć, że nawet jeśli przepisy te odnoszą się wyraźnie wyłącznie do sytu-
acji używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się re-
nomą lub do niego podobnego dla towarów lub usług niepodobnych do towarów 
lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany, ochrona tam określona ma tym 
bardziej zastosowanie również w przypadku używania oznaczenia identycznego ze 
znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego dla towarów 
lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak jest zarejestrowany, lub 
do nich podobnych (wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British 
Unit, C–323/09, EU:C:2011:604, pkt 68 i przytoczone tam orzecznictwo).
22. Jako że bezsporne jest, iż znak towarowy Red Bull Krating-Daeng cieszy się 
renomą i że właściciel tego znaku żąda zaprzestania produkcji i sprzedaży przez 
De Vries w opakowaniach opatrzonych oznaczeniem podobnym do tego znaku to-
warowego towaru identycznego z tym, dla którego ten sam znak towarowy został 
zarejestrowany, art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 podlega zastosowaniu w postępo-
waniu głównym.
23. Strony postępowania głównego są natomiast w sporze w kwestii zakresu znacze-
niowego pojęcia „uzasadnionej przyczyny”. Podczas gdy De Vries uważa, że używa-
nie w dobrej wierze oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towaro-
wego, gdy używanie to miało miejsce przed zgłoszeniem tego znaku towarowego do 
rejestracji, może być objęte zakresem znaczeniowym tego pojęcia, Red Bull podnosi, 
że pojęcie to obejmuje jedynie względy obiektywnie nadrzędne.
24. Po pierwsze, Red Bull twierdzi, że zbyt szeroka wykładnia pojęcia „uzasadnionej 
przyczyny”, wynikająca z argumentacji De Vries, prowadzi pośrednio do uznawania 



186

VII.   RENOMA

niezarejestrowanych znaków towarowych, podczas gdy konwencja państw Beneluk-
su utrzymała, zgodnie z dyrektywą 98/104, system ochrony znaków towarowych 
opierający się wyłącznie na ich rejestracji.
25. Po drugie, Red Bull podnosi, że wykładnia ta prowadziłaby, niesłusznie, do tego, 
że zakres praw przyznawanych przez art. 5 ust. 2 tej dyrektywy właścicielowi zgło-
szonego znaku towarowego dla jego ochrony byłby węższy aniżeli zakres praw wy-
wodzonych przez właściciela tego znaku z art. 5 ust. 1.
26. W związku z tym w pierwszej kolejności należy zbadać zakres znaczeniowy poję-
cia „uzasadnionej przyczyny”, przed ustaleniem, w drugiej kolejności, przy uwzględ-
nieniu tejże oceny, czy używanie przed zgłoszeniem cieszącego się renomą znaku 
towarowego oznaczenia podobnego do tego znaku towarowego może być objęte za-
kresem znaczeniowym tego pojęcia, jeżeli oznaczenie to jest używane dla towarów 
lub usług identycznych z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany.

W przedmiocie zakresu znaczeniowego pojęcia „uzasadnionej przyczyny”
27. Na wstępie należy stwierdzić, że pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie jest zdefi-
niowane w dyrektywie 89/104. Ponadto brzmienie art. 5 ust. 2 tej dyrektywy nie ma 
charakteru tego rodzaju, by przemawiać za ścisłą wykładnią nadawaną temu pojęciu 
przez Red Bull.
28. Stąd pojęcie to należy interpretować przy uwzględnieniu nie tylko treści owego 
przepisu, lecz także ogólnej systematyki i celów uregulowań, w które ono się wpi-
suje (zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C–292/00 Davidoff, 
Rec. s. I–389, pkt 24), a także w szczególności biorąc pod uwagę kontekst przepisu, 
który je zawiera (zob. podobnie wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C–320/12 
Malaysia Dairy Industries, pkt 25).
29. Tytułem wstępu należy przypomnieć, że o ile art. 5 dyrektywy 89/104 prze-
widuje, że zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne pra-
wa do tego znaku, z tego przepisu wynikają również ograniczenia w wykonywaniu 
tego prawa.
30. I tak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawo wyłączne przewidziane w tym 
przepisie zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego 
szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by 
znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje. Wykonywanie tego prawa powinno być 
w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez oso-
by trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. 
Owe funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest 
zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz 
również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwaran-
towaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna 
lub reklamowa (wyrok z dnia 19 września 2013 r. w sprawie C–661/11 Martin Y Paz 
Diffusion, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo).
31. W kwestii tej należy zauważyć, że z brzmienia art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i jej 
motywu dziesiątego wynika, iż prawo państw członkowskich zostało zharmonizo-
wane, z takim skutkiem, że poprzez przyznanie wyłącznego prawa do znaku towa-
rowego właściciel tego znaku uzyskuje ochronę „całkowitą” przed używaniem przez 
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osoby trzecie oznaczeń identycznych z tym znakiem towarowym dla towarów i usług 
identycznych (ww. wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 36).
32. O ile ochrona przed używaniem bez zgody właściciela oznaczeń identycznych ze 
znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak 
towarowy jest zarejestrowany, została przez prawodawcę Unii uznana za „całkowi-
tą”, o tyle Trybunał osadził tę kwalifikację w pewnej perspektywie, uznając, że – bez 
względu na to, jak ważna może ona być – ochrona przyznawana na podstawie art. 5 
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma na celu wyłącznie umożliwienie właścicielowi zna-
ku towarowego ochrony jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, tzn. 
zapewnienie tego, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje. Trybunał 
doszedł na tej podstawie do wniosku, że wykonywanie wyłącznego prawa do znaku 
towarowego winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia 
przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub potencjalny funkcje 
znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Interflora i Interflora British Unit, pkt 37).
33. Artykuł 5 ust. 2 lit. a) dyrektywy przyznaje jednak cieszącym się renomą znakom 
towarowym szerszą ochronę niż ta przewidziana w ust. 1 tego artykułu. Szczegól-
nym warunkiem objęcia tą ochroną jest używanie identycznego z zarejestrowanym 
znakiem towarowym lub podobnego do niego oznaczenia bez uzasadnionego powo-
du, co powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru 
odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego bądź też działa lub może działać 
na ich szkodę (wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C–487/07 L’Oréal i in., 
Zb.Orz. s. I–5185, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).
34. Zatem transponując art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 państwo członkowskie musi 
zapewnić towarom lub usługom identycznym lub podobnym [do tych, dla których 
został zarejestrowany znak towarowy] ochronę przynajmniej tak szeroką, jak ochro-
na, która przysługuje w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne 
[do tych, dla których został zarejestrowany znak towarowy]. Zatem prawo wyboru 
państwa członkowskiego dotyczy samej zasady objęcia zwiększoną ochroną znaków 
towarowych cieszących się renomą, a nie sytuacji objętych tą ochroną, w przypad-
ku gdy państwo członkowskie jej udziela (zob. wyrok z dnia 23 października 2003 r. 
w sprawie C–408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I–12537, pkt 20).
35. Stwierdzenie to nie może jednak oznaczać, że pojęcie „uzasadnionej przyczyny” 
należy interpretować biorąc pod uwagę zakres zastosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 
89/104.
36. Jak podnosi w istocie rzecznik generalny w pkt 29 swojej opinii, art. 5 ust. 1 
i art. 5 ust. 2 nie mają bowiem tego samego zakresu, ponieważ zasady ochrony 
zwykłych znaków towarowych mogą znaleźć zastosowanie do znaków towarowych 
cieszących się renomą w przypadkach, które nie zostały uregulowane w przepisach 
dotyczących tej drugiej kategorii znaków towarowych. I odwrotnie, te ostatnie prze-
pisy mogą znaleźć zastosowanie w przypadkach nieuregulowanych przez przepisy 
dotyczące ochrony zwykłych znaków towarowych.
37. W konsekwencji Red Bull i rząd włoski niesłusznie podnoszą, że system ochrony 
znaków towarowych oparty na ich rejestracji, przejęty przez konwencję państw Be-
neluksu, miałby stać na przeszkodzie temu, aby zakres praw przyznawanych właści-
cielowi zarejestrowanego znaku towarowego mógł zostać ograniczony.
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38. Należy bowiem zauważyć, że jedynie pod pewnymi warunkami art. 5 ust. 2 dy-
rektywy 89/104 uprawnia właścicieli znaków towarowych cieszących się renomą do 
zakazania osobom trzecim używania oznaczeń identycznych do ich znaków lub do 
nich podobnych dla towarów lub usług, które nie są podobne do towarów lub usług, 
dla których znaki te zostały zarejestrowane.
39. Ochrona znaków towarowych cieszących się renomą ma szerszy zakres aniżeli 
ochrona zwykłych znaków towarowych, ponieważ zakaz używania oznaczenia przez 
osoby trzecie nie zależy ani od identyczności – o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) tej 
dyrektywy – oznaczenia i znaku towarowego, ani od prawdopodobieństwa wprowa-
dzenia w błąd – o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) tej samej dyrektywy.
40. W szczególności właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą nie musi 
uzasadniać – celem powołania się na ochronę przewidzianą w art. 5 ust. 2 dyrek-
tywy 89/104 – wystąpienia szkody dla charakteru odróżniającego lub renomy tego 
znaku towarowego, z tego powodu, że osoba trzecia czerpie na skutek używania 
oznaczenia identycznego bądź podobnego do tego znaku towarowego nienależną 
korzyść z jego renomy.
41. Niemniej jednak dyrektywa 89/104 ma na celu ogólnie wyważenie, po pierwsze, 
interesów właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji zna-
ku, i po drugie, interesów innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości 
dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi (wyrok z dnia 
27 kwietnia 2006 r. w sprawie C–145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. I–3703, pkt 29).
42. Wynika z tego, że ochrona praw właściciela znaku towarowego wywodzona ze 
wspomnianej dyrektywy nie jest bezwarunkowa, ponieważ w celu wyważenia wspo-
mnianych interesów ochrona ta jest w szczególności ograniczona do przypadków, 
w których właściciel okazuje się być wystarczająco uważny, sprzeciwiając się używa-
niu przez innych przedsiębiorców oznaczeń mogących naruszać jego prawa do znaku 
towarowego (ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 30).
43. Jednakże w systemie ochrony znaków towarowych, takim jak system przyjęty 
w oparciu o dyrektywę 89/104 przez konwencję państw Beneluksu, interesy osób 
trzecich związane z używaniem w obrocie gospodarczym oznaczenia podobnego 
do znaku towarowego cieszącego się renomą są uwzględnione w kontekście art. 5 
ust. 2 tej dyrektywy za pomocą ustanowienia dla użytkownika tego oznaczenia moż-
liwości powołania się na „uzasadnioną przyczynę”.
44. Jeżeli bowiem uprawnionemu z cieszącego się renomą znaku towarowego uda 
się wykazać narażenie na szwank jednego z dóbr wymienionych w art. 5 ust. 2 tej 
dyrektywy, a w szczególności nienależną korzyść czerpaną z charakteru odróżniają-
cego lub renomy tego znaku towarowego, osoba trzecia, która użyła oznaczenia po-
dobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą, jest zobowiązana wykazać, 
że ma ona uzasadnione powody, aby używać swojego znaku (zob. w drodze analogii 
wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C–252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. 
s. I–8823, pkt 39).
45. Wynika z tego, że pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie może obejmować wy-
łącznie względów obiektywnie nadrzędnych, lecz że może wiązać się ono również 
z subiektywnymi interesami osób trzecich używających oznaczenia identycznego ze 
znakiem towarowym cieszącym się renomą lub do niego podobnego.
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46. Pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie ma bowiem na celu uregulowania konfliktu 
pomiędzy cieszącym się renomą znakiem towarowym a podobnym oznaczeniem, 
które było używane przed zgłoszeniem tego znaku towarowego, ani ograniczenia 
praw przyznanych właścicielowi tego znaku towarowego, lecz znalezienie równowa-
gi pomiędzy kolidującymi ze sobą interesami przy uwzględnieniu – w specyficznym 
kontekście art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i w związku z rozszerzonym zakresem 
ochrony, z której korzysta ten znak towarowy – interesów osób trzecich używają-
cych tego oznaczenia. W wykonaniu tego przepisu powołanie się przez osobę trze-
cią na uzasadnioną przyczynę w celu używania oznaczenia podobnego do znaku to-
warowego cieszącego się renomą nie może prowadzić do uznania – z korzyścią dla 
niej – praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym, lecz zobowiązuje 
właściciela cieszącego się renomą znaku towarowego do tolerowania używania po-
dobnego oznaczenia.
47. W pkt 91 ww. wyroku w sprawie Interflora i Interflora British Unit, dotyczące-
go użycia słów kluczowych w ramach reklamy kontekstowej w Internecie, Trybunał 
orzekł, że gdy reklama wyświetlana w Internecie na bazie słowa kluczowego odpo-
wiadającego znakowi towarowemu cieszącemu się renomą proponuje – nie ofe-
rując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, nie 
powodując szkody lub nie narażając na szwank tego znaku towarowego, a ponad-
to nie wywierając negatywnego wpływu na jego funkcje – alternatywę w stosunku 
do towarów lub usług właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą, należy 
stwierdzić, że takie używanie jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej kon-
kurencji w sektorze rozpatrywanych towarów lub usług, a zatem następuje z „uza-
sadnionej przyczyny”.
48. W konsekwencji pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie może być interpretowane 
jako ograniczające się do względów obiektywnie nadrzędnych.
49. Należy więc zbadać, w jakich warunkach możliwe jest uznanie za objęte zakre-
sem znaczeniowym tego pojęcia używania przez osobę trzecią oznaczenia podob-
nego do cieszącego się renomą znaku towarowego dla towaru identycznego z tym, 
dla którego znak towarowy został zarejestrowany, gdy oznaczenie to było używane 
przed dokonaniem zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji.

W przedmiocie warunków, w jakich wcześniejsze używanie oznaczenia podobnego 
do cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać objęte zakresem znacze-
niowym pojęcia „uzasadnionej przyczyny”
50. De Vries podnosi w swoich uwagach, że używa oznaczenia „The Bulldog” dla 
usług HoReCa od 1975 r. Z postanowienia odsyłającego wynika, że ustalono, iż uży-
wanie tego oznaczenia rozpoczęto przed zgłoszeniem do rejestracji znaku towaro-
wego „Red Bull Krating-Daeng”. Ponadto de Vries jest właścicielem słowno-graficz-
nego znaku towarowego „The Bulldog”, zarejestrowanego w dniu 14 lipca 1983 r. 
w szczególności dla towarów bezalkoholowych. Nie została sprecyzowana data, od 
której De Vries produkuje i sprzedaje napoje energetyzujące w opakowaniach opa-
trzonych oznaczeniem „Bull Dog”.
51. Nie jest sporne, że De Vries używało oznaczenia „The Buldog” dla usług i towa-
rów innych aniżeli te, dla których zarejestrowany został znak towarowy Red Bull, 
zanim ten znak towarowy uzyskał renomę.
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52. Trybunał orzekł, że kiedy osoba trzecia próbuje poprzez używanie oznaczenia po-
dobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego działać w jego cieniu w celu 
skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej 
rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kie-
runku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towaro-
wego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego 
używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru od-
różniającego lub renomy wspomnianego znaku (zob. ww. wyrok w sprawie L’Oréal 
i in., pkt 49).
53. W celu ustalenia, czy używanie – przed zgłoszeniem do rejestracji cieszącego się 
renomą znaku towarowego – przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do tego 
znaku towarowego może zostać uznane za „uzasadnioną przyczynę” w rozumieniu 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, oraz umożliwienia uzasadnienia faktu, że ta osoba 
trzecia czerpie korzyść z renomy tego znaku towarowego, na sądzie krajowym spo-
czywa obowiązek przeprowadzenia oceny biorącej pod uwagę, w szczególności, dwa 
elementy.
54. W pierwszej kolejności tego rodzaju analiza wymaga ustalenia, jakie jest zasto-
sowanie tego oznaczenia i oceny renomy, którą cieszy się ono we właściwym kręgu 
odbiorców. W niniejszej sprawie jest bezsporne, że oznaczenie „The Bulldog” jest 
używane dla całokształtu towarów i usług HoReCa co najmniej od 1983 r. Data wpro-
wadzenia przez De Vries do sprzedaży napojów energetyzujących nie wynika jednak 
dokładnie z postanowienia odsyłającego.
55. W drugiej kolejności należy dokonać oceny intencji użytkownika tego oznaczenia.
56. W tej kwestii, w celu zakwalifikowania jako używania w dobrej wierze oznaczenia 
podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego, należy brać pod uwagę 
stopień podobieństwa towarów i usług, dla których oznaczenie to było używane, i to-
waru, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, oraz chronologię pierw-
szego użycia tego oznaczenia dla towaru identycznego z towarem, dla którego zare-
jestrowano znak towarowy, oraz uzyskania przez ten znak towarowy jego renomy.
57. Po pierwsze, gdy oznaczenie zostało użyte przed zgłoszeniem cieszącego się 
renomą znaku towarowego dla usług i towarów mogących być powiązanymi z to-
warami, dla których znak ten został zarejestrowany, używanie tego oznaczenia dla 
tego ostatniego towaru może wydawać się naturalnym rozszerzeniem gamy usług 
i towarów, wobec których oznaczenie to cieszy się już pewną renomą we właściwym 
kręgu odbiorców.
58. W niniejszej sprawie jest bezsporne, że De Vries używa oznaczenia „The Bull-
dog” dla towarów i usług HoReCa, w ramach których są sprzedawane napoje. Zatem 
w świetle uznania, jakim oznaczenie to cieszy się we właściwym kręgu odbiorców 
i charakteru towarów i usług, dla których był używany, sprzedaż napojów energety-
zujących w opakowaniach opatrzonych tym oznaczeniem może być postrzegana nie 
jako próba czerpania korzyści z renomy znaku towarowego Red Bull, lecz jako rze-
czywiste rozszerzenie gamy towarów usług oferowanych przez De Vries. Ten sposób 
postrzegania narzuca się tym bardziej w sytuacji, w której oznaczenie „The Bulldog” 
było używane dla napojów energetyzujących zanim znak towarowy Red Bull Krating-
Daeng uzyskał swoją renomę.
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59. Po drugie, im bardziej oznaczenie używane przed zgłoszeniem do rejestracji po-
dobnego cieszącego się renomą znaku towarowego cieszy się renomą w przypadku 
pewnej gamy towarów i usług, tym bardziej jego używanie narzuca się w kontekście 
sprzedaży towaru identycznego z towarem, dla którego został zarejestrowany znak 
towarowy, i to tym bardziej, że towar ten jest zbliżony, ze względu na swój charakter, 
do gamy towarów i usług, dla których oznaczenie to było wcześniej używane.
60. W konsekwencji z całokształtu powyższych rozważań wynika, że na przedstawio-
ne pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy interpre-
tować w ten sposób, że w związku z uzasadnioną przyczyną w rozumieniu tego prze-
pisu właściciel cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać zobowiązany 
do tolerowania używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do tego znaku 
towarowego dla towaru identycznego z tym, dla którego ten znak towarowy został 
zarejestrowany, gdy ujawnione zostało, że oznaczenie to było używane przed doko-
naniem zgłoszenia danego znaku towarowego do rejestracji i że używanie dla iden-
tycznego towaru następuje w dobrej wierze. W celu dokonania oceny, czy warunki 
te są spełnione na sądzie krajowym spoczywa obowiązek uwzględnienia w szczegól-
ności następujących elementów:

 – zakorzenienia i renomy tego oznaczenia z punktu widzenia właściwego kręgu od-
biorców,

 – stopnia podobieństwa towarów i usług, dla których oznaczenie to było pierwot-
nie używane, i towaru, dla którego ten znak towarowy został zarejestrowany, 
oraz

 – wymiaru ekonomicznego i handlowego używania dla tego towaru oznaczenia po-
dobnego do tego znaku towarowego.
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5. C–125/14 (3.09.2015) 
Iron & Smith kft przeciwko Unilever NV

renoma – zakres terytorialny: istotna część unii może w danym przypadku pokry-
wać się z obszarem tylko jednego państwa członkowskiego

wyrOK trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2015 r.  
w sprawie C–125/14 Iron & Smith kft przeciwko unilever nV

tezy

1) artykuł 4 ust. 3 dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we 
z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować 
w ten sposób, że gdy istnienie renomy wcześniejszego unijnego znaku towaro-
wego zostało stwierdzone na istotnej części obszaru unii europejskiej, która to 
część może w danym przypadku pokrywać się z obszarem jednego tylko pań-
stwa członkowskiego, niekoniecznie będącego tym państwem, w którym do-
konano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego, 
należy uznać, że znak ten cieszy się renomą w unii europejskiej. Kryteria, które 
zostały ustanowione przez orzecznictwo w zakresie rzeczywistego używania 
wspólnotowego znaku towarowego, nie są same w sobie właściwe dla ustale-
nia istnienia „renomy” w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej dyrektywy.

2) w sytuacji gdy wcześniejszy unijny znak towarowy zdobył już renomę na istot-
nej części obszaru unii europejskiej, lecz nie wśród właściwego kręgu odbior-
ców państwa członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji 
objętego sprzeciwem późniejszego krajowego znaku towarowego, właściciel 
unijnego znaku towarowego może skorzystać z ustanowionej w art. 4 ust. 3 
dyrektywy 2008/95 ochrony, jeżeli okaże się, że niebagatelna z handlowego 
punktu widzenia część tego kręgu odbiorców zna ten znak i dostrzega zwią-
zek między nim a późniejszym krajowym znakiem towarowym oraz że – przy 
uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach 
danej sprawy – istnieje albo faktyczne i trwające naruszenie wspólnotowego 
znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu, albo, gdy do niego nie doszło, 
duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 4 
ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 paździer-
nika 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odno-
szących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
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Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy spółkami Iron & Smith kft 
(zwaną dalej „spółką Iron & Smith”) a Unilever NV (zwaną dalej „spółką Unilever”) 
w przedmiocie zmiany decyzji Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (urzędu własności 
intelektualnej, zwanego dalej „urzędem”), w drodze której urząd ten odmówił reje-
stracji znaku towarowego, o którą wnosiła spółka Iron & Smith.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
W złożonym w dniu 13 kwietnia 2012 r. wniosku spółka Iron & Smith zwróciła się do 
urzędu o zarejestrowanie jako krajowego znaku towarowego kolorowego oznacze-
nia graficznego „be impulsive”. Spółka Unilever wniosła sprzeciw wobec tego zgło-
szenia. W tym względzie, w szczególności na podstawie art. 4 ust. 1 lit. c) węgier-
skiej ustawy XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, 
spółka Unilever powołała się na swoje wcześniejsze, unijne i międzynarodowe znaki 
słowne „Impulse”.
Ponieważ spółka Unilever nie wykazała szerokiej znajomości tych znaków towa-
rowych na Węgrzech, nie można było ustalić ich renomy jako międzynarodowych 
znaków towarowych. Niemniej w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, na 
który powołano się w sprzeciwie, urząd – ze względu na to, że spółka Unilever pro-
mowała i sprzedawała w dużych ilościach na terytorium Zjednoczonego Królestwa 
i Włoch towary chronione owym znakiem towarowym – uznał za wykazaną renomę 
unijnego znaku towarowego w istotnej części Unii. Z uwagi na okoliczności sprawy 
urząd stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo, że nieuzasadnione używanie tego 
znaku towarowego może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru 
odróżniającego lub renomy unijnego znaku towarowego. Zgłoszone do rejestracji 
w charakterze znaku towarowego oznaczenie graficzne mogłoby bowiem, w odczu-
ciu właściwie poinformowanych konsumentów, przywodzić na myśl znak towarowy 
spółki Unilever.
Następnie spółka Iron & Smith złożyła wniosek o zmianę decyzji odmawiającej re-
jestracji, w którym to wniosku zarzuciła zasadniczo, że urząd uznał za wykazaną 
renomę unijnego znaku towarowego na podstawie procentowego udziału w rynku 
produktów spółki Unilever wynoszącego 5% w Zjednoczonym Królestwie i 0,2% na 
terytorium Włoch. Sąd odsyłający Fővárosi Törvényszék (sąd stołeczny w Budapesz-
cie) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi 
pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy w celu wykazania renomy unijnego znaku towarowego w rozumieniu art. 4 

ust. 3 dyrektywy 2008/95 wystarcza, by znak ten cieszył się renomą w jednym 
państwie członkowskim, również w przypadku gdy zgłoszenie do rejestracji kra-
jowego znaku towarowego, przeciwko któremu wniesiono sprzeciw na podstawie 
takiej renomy, zostało dokonane w innym niż rzeczone państwie członkowskim?

2) Czy w ramach kryteriów terytorialnych wykorzystywanych przy ocenie renomy 
unijnego znaku towarowego można stosować zasady ustanowione przez Trybunał 
w odniesieniu do rzeczywistego stosowania unijnego znaku towarowego?

3) Czy jeżeli właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego wykaże renomę 
znaku unijnego w krajach innych niż państwo członkowskie, w którym dokona-
no zgłoszenia do rejestracji jako krajowego znaku towarowego – które obejmują 
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istotną część terytorium Unii – można wymagać również od niego, niezależnie od 
powyższego, aby przedstawił wystarczający dowód w odniesieniu do rzeczonego 
państwa członkowskiego?

4) W przypadku odpowiedzi przeczącej na wcześniejsze pytanie, czy biorąc pod uwa-
gę szczególne cechy rynku wewnętrznego, może zdarzyć się, że znak towarowy 
używany w intensywny sposób w istotnej części Unii będzie nieznany właściwe-
mu krajowemu kręgowi odbiorców i z tego powodu nie zostanie spełniona druga 
przesłanka konieczna do podniesienia podstawy odmowy rejestracji przewidzianej 
w art. 4 ust. 3 dyrektywy, to znaczy, że nie będzie zachodziło prawdopodobieństwo 
czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy tego 
wcześniejszego znaku towarowego ani też działania na ich szkodę? W przypad-
ku odpowiedzi twierdzącej, jakie okoliczności powinien wykazać właściciel unij-
nego znaku towarowego, aby została spełniona wyżej wymieniona przesłanka?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie trzech pierwszych pytań
15. Poprzez trzy pierwsze pytania, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsy-
łający dąży zasadniczo do ustalenia, jakie są przesłanki – w okolicznościach takich 
jak te w postępowaniu głównym – do uznania na podstawie art. 4 ust. 3 dyrektywy 
2008/95, że unijny znak towarowy cieszy się renomą w Unii.
16. Należy zauważyć, że znajdujące się w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wyrażenie 
„cieszy się renomą we Wspólnocie” ma takie samo znaczenie jak identyczne wy-
rażenie zawarte w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, który jest z kolei 
identyczny z art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 
1993 r. w sprawie unijnego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
17. W tym względzie w odniesieniu do art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 
Trybunał orzekł, że pojęcie „renomy” zakłada pewien stopień znajomości wśród 
właściwego kręgu odbiorców, który to stopień należy uważać za osiągnięty, gdy unij-
ny znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych 
oznaczonymi tym znakiem towarami lub usługami (zob. wyrok PAGO International, 
C–301/07, EU:C:2009:611, pkt 21, 24).
18. Przy badaniu tej przesłanki sąd krajowy musi uwzględnić całokształt istotnych 
okoliczności sprawy, czyli w szczególności udział danego znaku towarowego w ryn-
ku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, a także roz-
miar nakładów poczynionych przez przedsiębiorstwo w celu jego wypromowania 
(zob. PAGO International, C–301/07, EU:C:2009:611, pkt 25).
19. Przesłankę dotyczącą renomy należy uważać za spełnioną w ujęciu terytorial-
nym, gdy unijny znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii, 
przy czym taka część może w danym przypadku odpowiadać w szczególności teryto-
rium jednego tylko państwa członkowskiego (zob. podobnie wyrok PAGO Internatio-
nal, C–301/07, EU:C:2009:611, pkt 27, 29).
20. W konsekwencji gdy istnienie renomy wcześniejszego unijnego znaku towa-
rowego zostało stwierdzone na istotnej części obszaru Unii, która może w danym 
przypadku pokrywać się z obszarem jednego tylko państwa członkowskiego, nale-



195

C–125/14 (3.09.2015)

ży uznać, że ten znak towarowy cieszy się „renomą w [Unii]” w rozumieniu art. 4 
ust. 3 dyrektywy 2008/95, i nie można wymagać od właściciela tego znaku wyka-
zania istnienia tej renomy na obszarze państwa członkowskiego, w którym doko-
nano zgłoszenia późniejszego krajowego znaku towarowego będącego przedmio-
tem sprzeciwu.
21. Co się tyczy przepisów dotyczących wymogu rzeczywistego używania unijnego 
znaku towarowego w Unii takich jak art. 15 ust. 1 i art. 51 rozporządzenia nr 207/2009, 
służą one innemu celowi niż przepisy odnoszące się do rozszerzonej ochrony przy-
znanej znakom towarowym cieszącym się renomą w Unii takie jak w szczególności 
art. 9 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia (zob. podobnie wyrok Leno Mer-
ken, C–149/11, EU:C:2012:816, pkt 53). O ile ten ostatni przepis dotyczy warunków 
regulujących kwestię rozszerzonej ochrony wykraczającej poza kategorie towarów 
i usług, dla których zarejestrowano unijny znak towarowy, o tyle pojęcie rzeczywi-
stego używania zawarte w art. 15 ust. 1 i art. 51 rozporządzenia nr 207/2009 wyraża 
minimalny wymóg w zakresie używania, jaki muszą spełniać wszystkie znaki towaro-
we, aby mogły zostać objęte ochroną.
22. Ponadto należy zauważyć, że nie jest możliwe ustalenie a priori i w sposób abs-
trakcyjny, jaki zakres terytorialny winien zostać przyjęty, by można było stwierdzić, 
czy używanie danego unijnego znaku towarowego ma rzeczywisty charakter (zob. 
wyrok Leno Merken, C–149/11, EU:C:2012:816, pkt 55).
23. Wynika z tego, że przepisy dotyczące wymogu rzeczywistego używania unijne-
go znaku towarowego, a w szczególności kryteria ustanowione przez orzecznictwo 
w celu ustalenia tego rzeczywistego używania, różnią się od przepisów i kryteriów 
odnoszących się do renomy takiego znaku w Unii.
24. W konsekwencji kryteria, które zostały ustanowione przez orzecznictwo w za-
kresie rzeczywistego używania unijnego znaku towarowego, nie są same w sobie 
właściwe dla ustalenia istnienia „renomy” w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 
2008/95.
25. W świetle całości powyższych rozważań na trzy pierwsze pytania należy odpo-
wiedzieć, iż art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że 
gdy istnienie renomy wcześniejszego unijnego znaku towarowego zostało stwierdzo-
ne na istotnej części obszaru Unii, która to część może w danym przypadku pokry-
wać się z obszarem jednego tylko państwa członkowskiego, niekoniecznie będącego 
tym państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowe-
go znaku towarowego, należy uznać, że znak ten cieszy się renomą w Unii. Kryteria, 
które zostały ustanowione przez orzecznictwo w zakresie rzeczywistego używania 
unijnego znaku towarowego, nie są same w sobie właściwe dla ustalenia istnienia 
„renomy” w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej dyrektywy.

W przedmiocie pytania czwartego
26. Poprzez pytanie czwarte sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, jakie są 
przesłanki zastosowania art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, w sytuacji gdy wcześniej-
szy unijny znak towarowy zdobył już renomę na istotnej części obszaru Unii, lecz 
nie wśród właściwego kręgu odbiorców państwa członkowskiego, w którym zgło-
szono do rejestracji późniejszy krajowy znak towarowy, którego dotyczy sprzeciw.
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27. Zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, jeżeli wcześniejszy unijny znak to-
warowy cieszy się „renomą we Wspólnocie” i jeżeli używanie bez uzasadnionego 
powodu późniejszego znaku towarowego, który jest podobny do unijnego znaku 
towarowego i który ma być zarejestrowany dla towarów oraz usług, które nie są 
podobne do tych oznaczonych unijnym znakiem towarowym, powodowałoby czer-
panie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego 
unijnego znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę, tego późniejszego 
znaku towarowego nie rejestruje się.
28. W sytuacji gdy dany krąg odbiorców nie porównuje wcześniejszego unijnego 
znaku towarowego z późniejszym krajowym znakiem towarowym, czyli nie dostrze-
ga związku między nimi, używanie późniejszego znaku towarowego nie pozwala 
– w świetle art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 – na czerpanie nienależnej korzyści 
z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy 
też na działanie na ich szkodę (zob. analogicznie wyrok Intel Corporation, C–252/07, 
EU:C:2008:655, pkt 30, 31).
29. Toteż nawet przy założeniu, że wcześniejszy unijny znak towarowy jest niezna-
ny właściwemu kręgowi odbiorców w państwie członkowskim, w którym dokonano 
zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego, którą to oko-
liczność powinien ustalić sąd odsyłający, używanie tego krajowego znaku towaro-
wego nie pozwala zasadniczo na czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróż-
niającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, czy też działanie na ich 
szkodę.
30. Natomiast nawet gdy wcześniejszy unijny znak towarowy nie jest znany znaczą-
cej części właściwego kręgu odbiorców państwa członkowskiego, w którym dokona-
no zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego, nie można 
wykluczyć, że niebagatelna z handlowego punktu widzenia część tego kręgu odbior-
ców będzie znała wspomniany znak i dostrzeże związek między nim a późniejszym 
krajowym znakiem towarowym.
31. Oczywiście samo istnienie takiego związku, które należy oceniać całościowo, 
przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach da-
nej sprawy (zob. wyrok Intel Corporation, C–252/07, EU:C:2008:655, pkt 41), nie jest 
wystarczające, aby stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń określonych w art. 4 
ust. 3 dyrektywy 2008/95 (zob. analogicznie wyrok Intel Corporation, C–252/07, 
EU:C:2008:655, pkt 32). W celu skorzystania z ustanowionej w tym przepisie ochro-
ny właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego musi przedstawić dowód 
na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego „powodowałoby czer-
panie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego 
znaku towarowego bądź działałoby na ich szkodę” i w rezultacie wykazać istnienie 
bądź faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku towarowego w rozumieniu 
art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, bądź, gdy do niego nie doszło, duże prawdopodo-
bieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości. W takim przypadku właściciel 
późniejszego znaku towarowego jest zobowiązany wykazać, że ma on uzasadnio-
ne powody, aby używać swojego znaku (zob. analogicznie wyrok Intel Corporation, 
C–252/07, EU:C:2008:655, pkt 37, 39).
32. Istnienie jednego z naruszeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, 
lub dużego prawdopodobieństwa zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości musi 
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być – podobnie jak w przypadku istnienia między kolidującymi ze sobą znakami 
związku – oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających 
znaczenie w okolicznościach danej sprawy (zob. analogicznie wyrok Intel Corpora-
tion, C–252/07, EU:C:2008:655, pkt 68). 
33. W tym względzie warto przypomnieć w szczególności, że im szybciej i silniej 
późniejszy znak towarowy przywołuje na myśl wcześniejszy znak towarowy, tym 
większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie późniejszego znaku 
towarowego będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru od-
różniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich 
szkodę (zob. wyrok Intel Corporation, C–252/07, EU:C:2008:655, pkt 67).
34. W świetle całości powyższych rozważań na pytanie czwarte należy odpowie-
dzieć, iż w sytuacji gdy wcześniejszy unijny znak towarowy zdobył już renomę na 
istotnej części obszaru Unii, lecz nie wśród właściwego kręgu odbiorców państwa 
członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji objętego sprzeci-
wem późniejszego krajowego znaku towarowego, właściciel unijnego znaku to-
warowego może skorzystać z ustanowionej w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 
ochrony, jeżeli okaże się, że niebagatelna z handlowego punktu widzenia część 
tego kręgu odbiorców zna ten znak i dostrzega związek między nim a późniejszym 
krajowym znakiem towarowym oraz że – przy uwzględnieniu wszystkich czynni-
ków mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy – istnieje albo faktyczne 
i trwające naruszenie unijnego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu, 
albo, gdy do niego nie doszło, duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego na-
ruszenia w przyszłości.
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6. C–93/16 (20.07.2017) 
Ornua Co-operative Ltd, dawniej The Irish Dairy Board Co-
operative Ltd, przeciwko Tindale & Stanton Ltd España, SL

Długoletnie współistnienie znaków nie wyklucza naruszenia

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 20 lipca 2017 r.  
w sprawie C–93/16 Ornua Co-operative ltd,  

dawniej the Irish Dairy board Co-operative ltd,  
przeciwko tindale & Stanton ltd españa, Sl

tezy

1) artykuł 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia rady (we) nr 207/2009 z dnia 26 lute-
go 2009 r. w sprawie [unijnego] znaku towarowego […] należy interpretować 
w ten sposób, że okoliczność zgodnego współistnienia unijnego znaku towa-
rowego i krajowego znaku towarowego w części unii europejskiej nie prowa-
dzi do wniosku, że w innej części unii, gdzie brak jest zgodnego współistnienia 
unijnego znaku towarowego i oznaczenia identycznego z tym krajowym zna-
kiem towarowym, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 
w przypadku tego oznaczenia i rzeczonego unijnego znaku towarowego.

2) artykuł 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten 
sposób, że okoliczności, które byłyby – zdaniem sądu orzekającego w spra-
wach unijnych znaków towarowych rozpatrującego powództwo o stwierdzenie 
naruszenia – istotne przy ocenie, czy właściciel unijnego znaku towarowego 
jest uprawniony do zakazania używania oznaczenia w części unii europejskiej, 
do której nie odnosi się to powództwo, mogą być brane pod uwagę przez ten 
sąd przy ocenie, czy właściciel ten jest uprawniony do zakazania używania tego 
oznaczenia w części unii, do której odnosi się rzeczone powództwo, o ile wa-
runki rynkowe i okoliczności społecznokulturowe nie różnią się znacząco w jed-
nej z tych części unii w porównaniu z drugą. 

3) artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten 
sposób, że okoliczność zgodnego współistnienia danego oznaczenia i cieszą-
cego się renomą unijnego znaku towarowego w części unii europejskiej nie 
prowadzi do wniosku, że w innej części unii – gdzie brak jest tego zgodnego 
współistnienia – istnieje uzasadniona przyczyna uprawniająca do używania 
tego oznaczenia.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 roz-
porządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towa-
rowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
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Niniejszy wniosek został złożony w ramach sporu między Ornua Cooperati ve Ltd, 
dawniej The Irish Dairy Board Cooperati ve Ltd (zwaną dalej „spółką Ornua”), a Tin-
dale & Stanton Ltd España SL (zwaną dalej „T & S”) w sprawie używania przez T & S 
oznaczenia, które zdaniem spółki Ornua stwarza prawdopodobieństwo wprowadze-
nia w błąd w odniesieniu do unijnych znaków towarowych, których jest ona właści-
cielem, oraz narusza renomę tych znaków towarowych.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Ornua jest spółką prawa irlandzkiego, która prowadzi działalność gospodarczą w za-
kresie sektora spożywczego. Zajmuje się ona sprzedażą w szczególności masła i in-
nych produktów mlecznych. Jest ona właścicielem licznych unijnych znaków towaro-
wych, w tym słownego znaku towarowego KERRYGOLD, zarejestrowanego w 1998 r. 
dla towarów należących do klasy 29 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, to 
jest w szczególności dla masła i innych produktów mlecznych, jak również dwóch 
następujących grafi cznych znaków towarowych, zarejestrowanych, odpowiednio, 
w 1998 r. i 2011 r. dla tej samej klasy towarów (zwanych dalej „unijnymi znakami 
towarowymi KERRYGOLD”):

Towary, na których umieszczone są te znaki towarowe, są eksportowane do licznych 
krajów. W Unii rzeczone towary są głównie sprzedawane w Hiszpanii, Belgii, Danii, 
Niemczech, Irlandii, Grecji, we Francji, na Cyprze, w Luksemburgu, na Malcie, w Ni-
derlandach i Zjednoczonym Królestwie.
T & S jest spółką prawa hiszpańskiego, która prowadzi działalność w zakresie przy-
wozu i dystrybucji w Hiszpanii margaryny pod nazwą „KERRYMAID”. Towary te są 
produkowane w Irlandii przez Kerry Group plc. Kerry Group zarejestrowała zarówno 
w Irlandii, jak i w Zjednoczonym Królestwie krajowy znak towarowy KERRYMAID.
W dniu 29 stycznia 2014 r. The Irish Dairy Board Co-operati ve – obecnie od 31 mar-
ca 2015 r. Ornua – wniosła powództwo o stwierdzenie naruszenia przeciwko T & S 
do Juzgado de lo Mercanti l de Alicante (sądu gospodarczego w Alicante, Hiszpania) 
jako sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych, mające na celu 
stwierdzenie, że T & S, w zakresie, w jakim prowadzi działalność w zakresie przy-
wozu i dystrybucji w Hiszpanii margaryny pod oznaczeniem KERRYMAID, narusza 
prawa przyznane przez unijny znak towarowy KERRYGOLD. Używanie oznaczenia 
KERRYMAID przez T & S stwarzało jej zdaniem prawdopodobieństwo wprowadzenia 
w błąd i powodowało czerpanie bez uzasadnionej przyczyny korzyści z charakteru 
odróżniającego i z renomy rzeczonych znaków towarowych. Juzgado de lo Mercanti l 
de Alicante (sąd gospodarczy w Alicante) oddalił w wyroku z dnia 18 marca 2015 r. 
powództwo o stwierdzenie naruszenia. Od wyroku tego wniesiono odwołanie do 
sądu odsyłającego. Po ustaleniu, że zgodne współistnienie unijnych znaków towaro-
wych KERRYGOLD i oznaczenia KERRYMAID istnieje tylko w Irlandii i Zjednoczonym 
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Królestwie, Audiencia Provincial de Alicante (sąd okręgowy w Alicante, Hiszpania) 
postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pyta-
niami prejudycjalnymi:
1) „Czy art. 9 ust. 1 lit. b) [rozporządzenia nr 207/2009] w zakresie, w jakim na jego 

podstawie, aby właściciel [unijnego] znaku towarowego mógł zakazać osobie trze-
ciej, która nie posiada jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia 
w przewidzianych w tym artykule przypadkach, wymagane jest istnienie prawdo-
podobieństwa wprowadzenia w błąd, można interpretować w ten sposób, że po-
zwala on na wykluczenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w sytuacji 
gdy wcześniejszy [unijny] znak towarowy przez wiele lat zgodnie współistniał z po-
dobnymi krajowymi znakami towarowymi w dwóch państwach członkowskich 
Unii z uwagi na tolerowanie przez właściciela, skutkiem czego brak prawdopodo-
bieństwa wprowadzenia w błąd w tych państwach rozciąga się na inne państwa 
członkowskie lub na całą Unię ze względu na jednolite traktowanie wynikające 
z [unijnego] znaku towarowego?

2) Czy w sytuacji przewidzianej w poprzednim punkcie można uwzględnić warunki 
geograficzne, okoliczności demograficzne, gospodarcze lub inne państw człon-
kowskich, w których miało miejsce współistnienie, aby dokonać oceny prawdo-
podobieństwa wprowadzenia w błąd, skutkiem czego brak prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd we wspomnianych państwach można rozciągnąć na pań-
stwo trzecie lub na całą Unię?

3) W odniesieniu do sytuacji przewidzianej w art. 9 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia 
nr 207/2009]: czy wspomniany przepis należy interpretować w ten sposób, że 
w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy współistniał ze spornym ozna-
czeniem przez określoną liczbę lat w dwóch państwach członkowskich Unii bez 
sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, wspomniane tolerowa-
nie przez właściciela używania późniejszego oznaczenia w tych dwóch państwach 
można w szczególności, ze względu na jednolite traktowanie wynikające z [unijne-
go] znaku towarowego, rozciągnąć na pozostałe terytorium Unii do celów ustale-
nia, czy osoba trzecia opiera używanie późniejszego oznaczenia na uzasadnionym 
powodzie?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
25. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy 
art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że 
okoliczność zgodnego współistnienia unijnego znaku towarowego i krajowego znaku 
towarowego w części Unii prowadzi do wniosku – ze względu na charakter jedno-
lity unijnego znaku towarowego – że w innej części Unii, gdzie brak jest zgodnego 
współistnienia unijnego znaku towarowego i oznaczenia identycznego z tym krajo-
wym znakiem towarowym, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd 
w przypadku tego oznaczenia i rzeczonego unijnego znaku towarowego.
26. Ponieważ pytanie to zostało zadane pod kątem jednolitego charakteru unijnego 
znaku towarowego, należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z tą zasadą – wy-
rażoną w motywie 3 rozporządzenia nr 207/2009 i sprecyzowaną w art. 1 ust. 2 tego 
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rozporządzenia – unijne znaki towarowe korzystają z jednolitej ochrony i wywołują 
jednolite skutki na całym terytorium Unii. Zgodnie z tym przepisem unijny znak to-
warowy może – o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej – zostać zarejestrowany, 
zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnię-
cia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zaka-
zane, jedynie w odniesieniu do całej Unii.
27. Nawet jeśli art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wspomina jedynie o reje-
stracji znaku towarowego, jego zbyciu, utracie praw przyznanych przez znak towa-
rowy i zakazaniu używania tego znaku, to z brzmienia tego przepisu w związku z mo-
tywem 3 tego rozporządzenia wynika jednak, że skutki unijnego znaku towarowego 
wymienione w sekcji 2 tytułu II tego rozporządzenia stosuje się również w sposób 
jednolity na całym terytorium Unii.
28. Trybunał orzekł już bowiem, że wyłączne prawo przyznane właścicielowi przez 
unijny znak towarowy na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 rozciąga 
się co do zasady na całość terytorium Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 12 kwietnia 
2011 r., DHL Express France, C–235/09, EU:C:2011:238, pkt 39).
29. Jeśli chodzi o art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, z utrwalonego orzecznic-
twa Trybunału wynika, że przepis ten chroni właściciela unijnego znaku towarowego 
przed wszelkim używaniem, które wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnio-
ną przez znak funkcję wskazywania pochodzenia (wyrok z dnia 22 września 2016 r., 
combit Software, C–223/15, EU:C:2016:719, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).
30. Jednolita ochrona przyznana w ten sposób przez ten przepis właścicielowi unij-
nego znaku towarowego polega na uprawnieniu tego właściciela, na całym obszarze 
Unii, do zakazania osobie trzeciej używania – w obrocie gospodarczym i bez zgody 
tego właściciela – oznaczenia identycznego lub podobnego dla identycznych lub po-
dobnych towarów i usług, które to oznaczenie negatywnie wpływa lub może nega-
tywnie wpływać na pełnioną przez ten znak towarowy funkcję wskazania pochodze-
nia i w ten sposób stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
31. Aby właściciel unijnego znaku towarowego mógł powołać się na to prawo, nie 
jest wcale konieczne, by używanie oznaczenia identycznego lub podobnego stwa-
rzające prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd miało miejsce na całym tery-
torium Unii.
32. W istocie, gdyby właściciel unijnego znaku towarowego był chroniony jedynie 
przed naruszeniem popełnionym na całym terytorium Unii, nie mógłby on przeciw-
stawić się używaniu oznaczeń identycznych lub podobnych, które stwarzają prawdo-
podobieństwo wprowadzenia w błąd jedynie w części tego terytorium, podczas gdy 
art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu ochronę tego właściciela 
na całym obszarze Unii przed wszelkim używaniem, które wpływa negatywnie na 
pełnioną przez jego znak funkcję wskazywania pochodzenia.
33. W konsekwencji, jeżeli używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo 
wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku towarowego w części te-
rytorium Unii, podczas gdy w innej części Unii to samo używanie nie powoduje po-
wstania takiego prawdopodobieństwa, dochodzi do naruszenia wyłącznego prawa 
przyznanego przez ten znak. W tym przypadku sąd orzekający w sprawach unij-
nych znaków towarowych jest zobowiązany orzec zakaz sprzedaży danych towarów 
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oznaczonych przedmiotowym oznaczeniem na całym obszarze Unii, z wyjątkiem tej 
części jej obszaru, w odniesieniu do której stwierdzono brak prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd (wyrok z dnia 22 września 2016 r., combit Software, C–223/15, 
EU:C:2016:719, pkt 25, 36).
34. W niniejszym przypadku z akt przekazanych Trybunałowi wynika, że między stro-
nami w postępowaniu głównym bezsporne jest, iż w Irlandii i Zjednoczonym Króle-
stwie występuje zgodne współistnienie unijnych znaków towarowych KERRYGOLD 
i krajowego znaku towarowego KERRYMAID, gdyż Ornua nie sprzeciwia się używaniu 
tego krajowego znaku towarowego w tych państwach członkowskich.
35. Bezsporne jest i to, że takie zgodne współistnienie nie występuje w części tery-
torium Unii, do którego odnosi się powództwo o stwierdzenie naruszenia, to jest na 
terytorium Hiszpanii, oraz że używanie przez T & S oznaczenia KERRYMAID odbywa 
się bez zgody spółki Ornua.
36. Ponadto z orzecznictwa Trybunału wynika, że badanie istnienia prawdopodo-
bieństwa wprowadzenia w błąd w części Unii powinno opierać się na całościowej 
ocenie wszystkich istotnych w danym przypadku czynników i że ta ocena powinna 
obejmować porównanie wizualne, fonetyczne lub konceptualne znaku towarowego 
i oznaczenia używanego przez osobę trzecią, co może prowadzić – w szczególno-
ści ze względów językowych – do różnych wniosków w stosunku do różnych części 
Unii (zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2016 r., combit Software, C–223/15, 
EU:C:2016:719, pkt 31, 33 i przytoczone tam orzecznictwo).
37. Wynika z tego – jak również stwierdził rzecznik generalny w pkt 39 opinii – że 
w sytuacji takiej jak ta w sprawie w postępowaniu głównym, w ramach której 
zgodne współistnienie unijnych znaków towarowych i oznaczenia zostało ustalo-
ne w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie, sąd orzekający w sprawach unijnych 
znaków towarowych rozpatrujący powództwo o stwierdzenie naruszenia, które 
dotyczy używania tego oznaczenia w innym państwie członkowskim – w tym przy-
padku w Królestwie Hiszpanii – nie może ograniczyć się do oparcia swojej oceny 
na rzeczonym zgodnym współistnieniu w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie. 
Wręcz przeciwnie, sąd ten powinien dokonać całościowej oceny wszystkich istot-
nych czynników.
38. W świetle tych rozważań na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że art. 9 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że oko-
liczność zgodnego współistnienia unijnego znaku towarowego i krajowego znaku 
towarowego w części Unii Europejskiej nie prowadzi do wniosku, że w innej części 
Unii, gdzie brak jest zgodnego współistnienia unijnego znaku towarowego i oznacze-
nia identycznego z tym krajowym znakiem towarowym, nie istnieje prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku tego oznaczenia i rzeczonego unijnego 
znaku towarowego.

W przedmiocie pytania drugiego
39. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że 
okoliczności, które byłyby – zdaniem sądu orzekającego w sprawach unijnych zna-
ków towarowych rozpatrującego powództwo o stwierdzenie naruszenia – istotne 
przy ocenie, czy właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do za-
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kazania w części Unii, do której nie odnosi się to powództwo, używania oznacze-
nia, mogą być brane pod uwagę przez ten sąd przy ocenie, czy właściciel ten jest 
uprawniony do zakazania używania tego oznaczenia w części Unii, do której odnosi 
się rzeczone powództwo.
40. Jak przypomniano w pkt 36 niniejszego wyroku, badanie, które musi przeprowa-
dzić właściwy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, musi opie-
rać się na całościowej ocenie wszystkich istotnych czynników rozpatrywanej przez 
niego sprawy.
41. Ta całościowa ocena powinna, gdy chodzi o wizualne, fonetyczne lub konceptu-
alne porównanie rozpatrywanego unijnego znaku towarowego i używanego przez 
osobę trzecią oznaczenia, opierać się na całościowym wrażeniu wywoływanym przez 
ten znak towarowy i przez to oznaczenie na właściwym kręgu odbiorców, składają-
cym się z przeciętnych konsumentów towarów lub usług, którzy są właściwie poin-
formowani, dostatecznie uważni i rozsądni (zob. podobnie wyrok z dnia 25 czerw-
ca 2015 r., Loutfi Management Propriété intellectuelle, C–147/14, EU:C:2015:420, 
pkt 21, 25 i przytoczone tam orzecznictwo).
42. Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 41 i 42 opinii, jeśli warunki rynkowe i oko-
liczności społeczno-kulturowe lub inne, mające wpływ na całościowe wrażenie, wy-
wierane na przeciętnym konsumencie przez rozpatrywany unijny znak towarowy 
i przez rozpatrywane oznaczenie, nie różnią się w sposób znaczący w różnych czę-
ściach Unii, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby istotne czynniki, których obecność 
w części Unii została ustalona, zostały uwzględnione przy ocenie, czy właściciel tego 
znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania tego oznaczenia w innej 
części Unii lub na całym jej terytorium.
43. W tym wypadku, jak wynika to z odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnień 
i z uwag przedstawionych Trybunałowi, T & S podnosi między innymi, że używane 
przez nią w Hiszpanii oznaczenie „KERRYMAID” nie jest podobne do będących wła-
snością spółki Ornua unijnych znaków towarowych KERRYGOLD i nie może w konse-
kwencji stwarzać prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, jako że element „kerry” jest oznaczeniem 
pochodzenia geograficznego, które – na postawie art. 12 tego rozporządzenia – wy-
chodzi poza zakres obowiązywania wyłącznego prawa przyznanego spółce Ornua 
przez rzeczony art. 9.
44. Zatem ograniczenie wyłącznego prawa przyznanego przez art. 9 rozporządzenia 
nr 207/2009, do którego odnosi się T & S, jest uzależnione od warunku, aby używa-
nie oznaczenia zawierającego oznaczenie pochodzenia geograficznego było zgodne 
z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W celu zbadania, czy ten warunek, 
który stanowi wyraz obowiązku poszanowania uzasadnionych interesów właścicie-
la znaku towarowego, został spełniony, sąd orzekający powinien dokonać całościo-
wej oceny wszystkich istotnych okoliczności (zob. w szczególności wyroki: z dnia 
7 stycznia 2004 r., Gerolsteiner Brunnen, C–100/02, EU:C:2004:11, pkt 24, 26; z dnia 
16 listopada 2004 r., AnheuserBusch, C–245/02, EU:C:2004:717, pkt 82, 84; a tak-
że z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette Group Finland, C–228/03, 
EU:C:2005:177, pkt 41).
45. Należy przy tym zwrócić uwagę w szczególności na całościowy wygląd towaru 
sprzedawanego przez osobę trzecią, sposób, w jaki ukazana została różnica pomię-
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dzy przedmiotowym znakiem towarowym i oznaczeniem używanym przez osobę 
trzecią, a także na starania, jakie osoba trzecia podjęła celem upewnienia się, że 
konsument odróżni jej towary od towarów należących do właściciela tego znaku to-
warowego (zob. podobnie wyrok z dnia 17 marca 2005 r., Gillette Company i Gillette 
Group Finland, C–228/03, EU:C:2005:177, pkt 46).
46. O ile sąd odsyłający powinien rozważyć – w celu zbadania, czy Ornua jest upraw-
niona do zakazania używania znaku KERRYMAID w Hiszpanii – uwzględnienie oko-
liczności istniejących w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie, o tyle powinien on 
w pierwszej kolejności upewnić się, że nie istnieje znacząca różnica między warun-
kami rynkowymi lub okolicznościami społecznokulturowymi, którą można zaobser-
wować, odpowiednio, w części Unii, do której odnosi się powództwo o stwierdze-
nie naruszenia, i w tej części, gdzie znajduje się strefa geograficzna odpowiadająca 
terminowi geograficznemu zawartemu w przedmiotowym oznaczeniu. Nie można 
bowiem wykluczyć, że zachowanie, jakiego można oczekiwać od osoby trzeciej – aby 
używanie przez nią oznaczenia było zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle 
i handlu – powinno być analizowane w sposób odmienny w części Unii, gdzie kon-
sumenci są szczególnie przywiązani do terminu geograficznego zawartego w znaku 
towarowym i w przedmiotowym oznaczeniu, niż w części Unii, gdzie to przywiązanie 
jest słabsze.
47. W związku z powyższym na pytanie drugie należy odpowiedzieć, że art. 9 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczno-
ści, które byłyby – zdaniem sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towa-
rowych rozpatrującego powództwo o stwierdzenie naruszenia – istotne przy ocenie, 
czy właściciel unijnego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania 
oznaczenia w części Unii Europejskiej, do której nie odnosi się to powództwo, mogą 
być brane pod uwagę przez ten sąd przy ocenie, czy właściciel ten jest uprawniony 
do zakazania używania tego oznaczenia w części Unii, do której odnosi się rzeczone 
powództwo, o ile warunki rynkowe i okoliczności społecznokulturowe nie różnią się 
znacząco w jednej z tych części Unii w porównaniu z drugą. 

W przedmiocie pytania trzeciego
48. Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 9 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że oko-
liczność zgodnego współistnienia w części Unii danego oznaczenia i cieszącego się 
renomą unijnego znaku towarowego prowadzi – ze względu na jednolity charakter 
unijnego znaku towarowego – do wniosku, że w innej części Unii, gdzie brak jest tego 
zgodnego współistnienia, istnieje uzasadniona przyczyna uprawniająca do używania 
tego oznaczenia.
49. Jak przypomniano w pkt 28 niniejszego wyroku, wyłączne prawo właściciela 
unijnego znaku towarowego przyznane mu na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia 
nr 207/2009 rozciąga się co do zasady na całość terytorium Unii.
50. Rozszerzona ochrona przyznana na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporzą-
dzenia właścicielom cieszących się renomą unijnych znaków towarowych polega na 
uprawnieniu tych właścicieli do zakazywania osobie trzeciej, w obrocie handlowym 
i bez zgody tego właściciela, używania bez uzasadnionej przyczyny oznaczeń iden-
tycznych z tymi znakami lub do nich podobnych – bez względu na to, czy dotyczy 
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to towarów lub usług podobnych lub towarów lub usług niepodobnych do tych, 
w odniesieniu do których te znaki towarowe zostały zarejestrowane – która czer-
pie nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub renomy tych znaków towa-
rowych bądź też działa na szkodę tego charakteru odróżniającego lub tej renomy 
(zob. podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, 
C–323/09, EU:C:2011:604, pkt 68, 70).
51. Aby właściciel unijnego znaku towarowego mógł korzystać z tej rozszerzonej 
ochrony, należy ustalić – zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) – że ten znak towarowy 
„cieszy się […] renomą [w Unii]”. W tym celu wystarczy ustalić, że rzeczony znak 
towarowy cieszy się taką renomą w istotnej części terytorium Unii, przy czym taka 
część może w danym przypadku odpowiadać w szczególności terytorium jednego 
państwa członkowskiego. Jeżeli warunek ten zostanie spełniony, należy uznać, że 
przedmiotowy unijny znak towarowy cieszy się renomą w całej Unii (wyroki: z dnia 
6 października 2009 r., PAGO International, C–301/07, EU:C:2009:611, pkt 27, 29, 
30; a także z dnia 3 września 2015 r., Iron & Smith, C–125/14, EU:C:2015:539, 
pkt 19, 20).
52. Orzecznictwo to zapewnia, że właściciel unijnego znaku towarowego ko-
rzysta z rozszerzonej ochrony przyznanej przez art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
nr 207/2009 na całym obszarze Unii lub nie korzysta z niej wcale. W ten sposób 
zasięg ochrony przyznanej przez każdy unijny znak towarowy przybiera charakter 
jednolity na całym terytorium Unii.
53. Natomiast aby właściciel korzystającego z takiej rozszerzonej ochrony unijne-
go znaku towarowego mógł powołać się na prawo przyznane przez rzeczony art. 9 
ust. 1 lit. c), nie jest absolutnie konieczne, aby używanie oznaczenia naruszającego 
rzeczone prawo miało miejsce na całym terytorium Unii.
54. W istocie, gdyby właściciel ten był chroniony jedynie przed naruszeniami po-
pełnionymi na całym terytorium Unii, nie mógłby on sprzeciwić się naruszeniom 
popełnionym tylko w części tego terytorium, podczas gdy celem art. 9 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia nr 207/2009 jest ochrona tego właściciela na całym obszarze Unii 
przed używaniem bez uzasadnionej przyczyny oznaczenia identycznego lub podob-
nego, które powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego 
lub renomy tych znaków towarowych lub działa na szkodę tego charakteru odróż-
niającego lub tej renomy.
55. W tym wypadku, bez uszczerbku dla weryfikacji dokonanej przez sąd odsyłający, 
wydaje się, iż nie podlega zakwestionowaniu fakt, że unijne znaki towarowe KERRY-
GOLD cieszą się renomą w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.
56. Ponadto z akt przekazanych Trybunałowi wynika, że między stronami w postę-
powaniu głównym bezsporne jest, iż z uwagi na zgodne współistnienie w Irlandii 
i Zjednoczonym Królestwie tych znaków towarowych i krajowego znaku towarowe-
go KERRYMAID istnieje uzasadniona przyczyna używania tego oznaczenia w tej czę-
ści Unii.
57. Jak wskazano już w pkt 35 niniejszego wyroku, bezsporne jest również to, że brak 
jest takiego zgodnego współistnienia w części terytorium Unii, do którego odnosi 
się powództwo o stwierdzenie naruszenia, to jest na terytorium Hiszpanii, oraz że 
używanie przez T & S oznaczenia „KERRYMAID” odbywa się bez zgody spółki Ornua.
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58. Ponadto z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że badanie istnienia na-
ruszenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, należy 
przeprowadzić w oparciu o całościową ocenę, która będzie uwzględniać wszystkie 
czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy (wyroki: z dnia 18 czerw-
ca 2009 r., L’Oréal i in., C–487/07, EU:C:2009:378, pkt 44; a także z dnia 18 lipca 
2013 r., Specsavers International Healthcare i in., C–252/12, EU:C:2013:497, pkt 39).
59. Wynika z tego, że w tym wypadku, w sytuacji gdy istnieje uzasadniona przyczy-
na uprawniająca do używania oznaczenia KERRYMAID w Irlandii i w Zjednoczonym 
Królestwie z uwagi na zgodne współistnienie unijnych znaków towarowych KERRY-
GOLD i przedmiotowego krajowego znaku towarowego w tych dwóch państwach 
członkowskich, sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, rozpatru-
jący powództwo o stwierdzenie naruszenia, które dotyczy używania tego oznacze-
nia w innym państwie członkowskim, nie może oprzeć się w swej ocenie jedynie 
na rzeczonym zgodnym współistnieniu w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie, lecz 
przeciwnie, powinien dokonać całościowej oceny wszystkich istotnych czynników.
60. Wobec tego na pytanie trzecie należy odpowiedzieć, iż art. 9 ust. 1 lit. c) roz-
porządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność zgod-
nego współistnienia danego oznaczenia i cieszącego się renomą unijnego znaku to-
warowego w części Unii Europejskiej nie prowadzi do wniosku, że w innej części 
Unii – gdzie brak jest tego zgodnego współistnienia – istnieje uzasadniona przyczyna 
uprawniająca do używania tego oznaczenia.
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1. C–12/12 (18.04.2013) 
Colloseum Holding AG Przeciwko Levi Strauss & Co.

używanie znaku towarowego w ramach innego złożonego znaku

wyrOK trybunału (piąta izba) z dnia 18 kwietnia 2013 r.  
w sprawie C–12/12 Colloseum Holding ag  

przeciwko levi Strauss & Co.

teza

wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 
rozporządzenia rady (we) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnoto-
wego znaku towarowego może zostać spełniony, w przypadku gdy zarejestrowany 
znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używa-
nia innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany 
wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przy-
padku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połącze-
nie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 15 
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zapisu, który został 
przejęty bez zmian w art. 15 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowe-
go (Dz.U. L 78, s. 1).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Colloseum Holding AG (zwaną 
dalej „spółką Colloseum”) a Levi Strauss & Co. (zwaną dalej „spółką Levi Strauss”) 
dotyczącego wykładni pojęcia rzeczywistego używania zawartego w art. 15 ust. 1 
rozporządzenia nr 40/94, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy jest uży-
wany wyłącznie za pośrednictwem złożonego znaku towarowego, którego element 
stanowi, lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym zna-

VIII
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kiem towarowym, przy czym połączenie tych dwóch znaków jest także zarejestro-
wane jako znak towarowy.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Spółka Levi Strauss jest właścicielem kilku znaków towarowych, a wśród nich słow-
nego unijnego znaku towarowego LEVI’S, zarejestrowanego między innymi dla odzie-
ży, i słowno-grafi cznego znaku towarowego, zarejestrowanego w Niemczech w dniu 
12 stycznia 1977 r. pod nr DD 641 687 dla spodni, koszul, bluz, kurtek męskich, dam-
skich i dziecięcych (zwanego dalej „znakiem towarowym nr 3”). Ten ostatni znak to-
warowy, który w czerwonym prostokątnym elemencie umieszczonym w górnej czę-
ści lewego brzegu kieszeni zawiera element słowny „LEVI’S”, wygląda następująco:

Spółka Levi Strauss jest również właścicielem kolorowego ‒ czerwonego i niebie-
skiego ‒ grafi cznego unijnego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 10 lute-
go 2005 r. pod nr 2 292 373 dla spodni (zwanego dalej „znakiem towarowym nr 6”). 
Zgodnie z opisem w rejestrze stanowi on znak towarowy odzwierciedlający pozycję 
i składa się z czerwonej prostokątnej wszywki wykonanej z materiału tekstylnego 
i wszytej u góry po lewej stronie tylnej kieszeni spodni, szortów i spódnic oraz wy-
stającej ze szwu. Wygląda on następująco:

Wpis do rejestru znaku towarowego nr 6 zawiera klauzulę („disclaimer”), zgodnie 
z którą właściciel zrzeka się jakiejkolwiek wyłączności w odniesieniu do kształtu i ko-
loru samej kieszeni. Znak towarowy nr 6 został zarejestrowany na podstawie cha-
rakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 
rozporządzenia nr 40/94.
Spółka Colloseum prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży 
wierzchniej. W ramach tej działalności wprowadziła ona na rynek spodnie dżinsowe 
marek COLLOSEUM, S. MALIK oraz EURGIULIO. Na prawych tylnych kieszeniach tych 
spodni znajdują się czerwone prostokątne wszywki tekstylne wszyte w zewnętrzny 
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prawy szew górnej części kieszeni, a na wszywkach tych widnieje nazwa danej marki 
lub nazwa „SM JEANS”.
Spółka Levi Strauss wniosła zatem do właściwego sądu pierwszej instancji pozew 
mający na celu między innymi zakazanie spółce Colloseum oferowania, sprzedaży 
i przechowywania w tych celach tego rodzaju spodni. Ta ostatnia spółka podniosła 
na swoją obronę między innymi zarzut niewystarczającego używania znaku towaro-
wego nr 6.
Sąd pierwszej instancji uwzględnił żądanie spółki Levi Strauss, a sąd apelacyjny od-
dalił apelację wniesioną przez spółkę Colloseum na orzeczenie wydane w pierwszej 
instancji.
Sąd odsyłający, rozpatrujący skargę rewizyjną („Revision”) wniesioną przez spółkę Col-
loseum, uchylił orzeczenie sądu apelacyjnego i przekazał temu sądowi sprawę do po-
nownego rozpoznania. Ponieważ sąd apelacyjny ponownie oddalił apelację spółki Col-
loseum, ta ostatnia wniosła nową skargę rewizyjną („Revision”) do sądu odsyłającego.
Sąd odsyłający wskazuje, że rozstrzygnięcie drugiej skargi rewizyjnej („Revision”) 
jest zależne od wykładni, jaką należy nadać art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. 
Gdyby bowiem znak towarowy nr 6 wciąż był ważny, należałoby przyjąć, na pod-
stawie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, istnienie prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd w przypadku tego znaku i modeli spodni sprzedawanych przez 
spółkę Colloseum.
Sąd odsyłający podkreśla, że konieczne jest zatem rozstrzygnięcie kwestii, czy znak 
towarowy nr 6 był rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
nr 40/94. Wskazuje on, że zgodnie z ustaleniami sądu apelacyjnego, którymi jest on 
związany na podstawie przepisów niemieckiego prawa procesowego, znak towaro-
wy nr 6 został zarejestrowany w dniu 10 lutego 2005 r. Prawa jego właściciela wy-
gasłyby zatem, gdyby wspomniany znak nie był rzeczywiście używany w rozumieniu 
wspomnianego przepisu, przed zamknięciem rozprawy przed sądem apelacyjnym, 
która odbyła się w dniu 18 lutego 2010 r.
Sąd odsyłający zauważa następnie, że zgodnie z ustaleniami sądu apelacyjnego 
spółka Levi Strauss używała znaku towarowego nr 6 wyłącznie w postaci znaku to-
warowego nr 3. Rozstrzygnięcie sporu zależy zatem w szczególności od tego, czy 
zarejestrowany znak towarowy, który stanowi jeden z elementów innego znaku 
towarowego i który w następstwie używania innego znaku towarowego uzyskał 
charakter odróżniający zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, także może 
zostać uznany za rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15 ust. 1 owego rozporzą-
dzenia z uwagi na używanie tego innego znaku towarowego.
Sąd odsyłający zwraca uwagę, że kwestii tej nie można uznać za już rozstrzygniętą. 
Podkreśla on także, że znaki towarowe nr 3 i nr 6 nie różnią się wyłącznie elementa-
mi, które nie zmieniają charakteru odróżniającego tych znaków, a zatem przesłanki 
art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 nie są w niniejszym przypadku speł-
nione, co różni sprawę w postępowaniu głównym od stanu faktycznego, którego 
dotyczył wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego będący u podstaw wydania 
wyroku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie C–553/11 Rintisch.
Sąd odsyłający wskazuje ponadto, że możliwe jest również, iż używanie przez spół-
kę Levi Strauss czerwonej prostokątnej wszywki tekstylnej przy sprzedaży spodni 
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z napisem „LEVI’S” oznacza rzeczywiste używanie zarówno znaku towarowego nr 6, 
jak i słownego znaku towarowego LEVI’S, skoro połączenie tych dwóch znaków to-
warowych jest zarejestrowane także jako znak towarowy nr 3. Zastanawia się on 
zatem, czy znak towarowy może zostać uznany za rzeczywiście używany w rozumie-
niu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, w sytuacji gdy znak ten jest używany 
wyłącznie razem z innym znakiem towarowym, odbiorcy postrzegają te dwa znaki 
towarowe jako samoistne oznaczenia odróżniające, a ponadto oba znaki łącznie są 
zarejestrowane jako jeden znak towarowy.
W tych okolicznościach Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) po-
stanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytania-
mi prejudycjalnymi:
„Czy art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że:
1) znak towarowy, który stanowi część złożonego znaku towarowego i uzyskał cha-

rakter odróżniający jedynie w następstwie używania złożonego znaku towarowe-
go, może być używany w sposób pozwalający na utrzymanie prawa do znaku, 
jeżeli używany jest jedynie złożony znak towarowy;

2) znak towarowy jest używany w sposób pozwalający na utrzymanie prawa do zna-
ku, jeżeli używany jest wyłącznie wraz z innym znakiem towarowym, oba znaki to-
warowe postrzegane są przez odbiorców jako samoistne oznaczenia odróżniające, 
a ponadto te oba znaki towarowe są zarejestrowane łącznie jako znak towarowy?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
25. W powyższych pytaniach, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmie-
rza zasadniczo do ustalenia, czy wymóg rzeczywistego używania, czyli używania 
w sposób pozwalający na utrzymanie praw przysługujących właścicielowi zareje-
strowanego znaku towarowego w znaczeniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia 40/94, 
jest spełniony, w przypadku gdy ów znak, który uzyskał charakter odróżniający w na-
stępstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, 
jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowe-
go lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem 
towarowym, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane 
jako znak towarowy.
26. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału odróżniający charakter znaku 
towarowego w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 40/94 oznacza, że znak towa-
rowy pozwala na określenie towaru, dla którego występuje się o rejestrację, jako 
pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego 
towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 12 lipca 
2012 r. w sprawie C–311/11 P Smart Technologies przeciwko OHIM, pkt 23 i przyto-
czone tam orzecznictwo). Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwaran-
towanie konsumentom, że dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa 
(zob. podobnie wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C–245/02 Anheuser-
Busch, Zb.Orz. s. I–10989, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo).
27. Co się tyczy uzyskania przez znak towarowy do celów jego rejestracji charakteru 
odróżniającego w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia 
nr 40/94, Trybunał miał już okazję orzec w kontekście art. 3 ust. 3 pierwszej dyrek-
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tywy 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. 1989, 
L 40, s. 1), przepisu odpowiadającego zasadniczo wskazanemu przepisowi rozporzą-
dzenia nr 40/94, że uzyskanie takiego charakteru może być wynikiem zarówno uży-
wania jako części zarejestrowanego znaku towarowego jednego z jego elementów, 
jak i używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem 
towarowym. W obu tych przypadkach wystarczy, by w następstwie tego używania 
zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznawał towar lub usługę oznaczone 
wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące 
z określonego przedsiębiorstwa (wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C–353/03 
Nestlé, Zb.Orz. s. I–6135, pkt 30).
28. W konsekwencji niezależnie od faktu, czy mamy do czynienia z używaniem ozna-
czenia jako części zarejestrowanego znaku towarowego, czy też w połączeniu z nim, 
podstawowym warunkiem jest to, by w następstwie tego używania oznaczenie, 
o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, mogło gwaran-
tować zainteresowanemu kręgowi odbiorców, że opatrzone nim towary pochodzą 
z określonego przedsiębiorstwa.
29. Ponadto Trybunał orzekł już w przeszłości, że stwierdzenie dokonane w pkt 30 
ww. wyroku w sprawie Nestlé ma charakter ogólny i znajduje zastosowanie także, 
gdy chodzi o stwierdzenie szczególnie odróżniającego charakteru wcześniejszego 
znaku towarowego w celu ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia 
w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. wyrok z dnia 
17 lipca 2008 r. w sprawie C–488/06 P L & D przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I–5725, 
pkt 50–52).
30. Biorąc pod uwagę systematykę i cel rozporządzenia nr 40/94 oraz samo brzmie-
nie art. 15 ust. 1 tego aktu, należy stwierdzić, że wniosek, do którego doszedł Trybu-
nał w pkt 30 ww. wyroku w sprawie Nestlé, winien być podtrzymany także w kontek-
ście pojęcia rzeczywistego używania pozwalającego na utrzymanie praw właściciela 
zarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu.
31. Prawdą jest, że używanie, w następstwie którego oznaczenie zyskuje charakter 
odróżniający zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia 40/94, ma miejsce w okresie po-
przedzającym jego rejestrację w charakterze znaku towarowego, natomiast rzeczy-
wiste używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia dotyczy okresu po 
jego rejestracji, w związku z czym na używanie w rozumieniu wspomnianego art. 7 
ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 mające na celu dokonanie rejestracji nie można po-
woływać się, aby dowieść używania w rozumieniu art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia 
w celu utrzymania praw właściciela do zarejestrowanego znaku towarowego.
32. Należy jednak wskazać, że – jak wynika z pkt 27–30 ww. wyroku w sprawie Nestlé 
– co do zasady pojęcie używania, zgodnie z sensem tego słowa, obejmuje zarówno 
samodzielne używanie tego znaku, jak i używanie go jako składnika innego znaku 
towarowego lub też w połączeniu z nim.
33. Jak celnie wskazały na rozprawie przed Trybunałem rządy niemiecki i Zjednoczo-
nego Królestwa, zawsze istotne kryterium używania nie może być oceniane według 
odmiennych przesłanek w zależności od tego, czy chodzi o ustalenie, czy kryterium 
to jest właściwe do zrodzenia się praw do znaku, czy do zapewnienia utrzymania 
tego rodzaju praw. O ile bowiem w następstwie określonego sposobu używania 
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oznaczenie może uzyskać ochronę jako znak towarowy, o tyle ta sama forma używa-
nia musi być właściwa do utrzymania tej ochrony.
34. W rezultacie należy stwierdzić, że wymogi obowiązujące w zakresie oceny rze-
czywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
nr 40/94 są analogiczne do tych dotyczących uzyskania przez oznaczenie charakte-
ru odróżniającego w następstwie używania do celów jego rejestracji w rozumieniu 
art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.
35. Podkreślenia w tym względzie wymaga jednak to, że – na co wskazują rząd nie-
miecki, rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisja Europejska – aby dane używanie 
mieściło się w pojęciu rzeczywistego używania w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzą-
dzenia nr 40/94, zarejestrowany znak towarowy, który jest używany wyłącznie jako 
część innego złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem to-
warowym, dalej musi być postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru.
36. Zważywszy na powyższe rozważania, na przedstawione pytania należy odpowie-
dzieć, że wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15 
ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 może zostać spełniony, w przypadku gdy zarejestro-
wany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie uży-
wania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany 
wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przy-
padku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie 
tych dwóch znaków jest ponadto zarejestrowane jako znak towarowy.
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The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy 
przeciwko LA-Laboratories Ltd Oy

granice informacyjnego wykorzystania cudzego znaku

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 17 marca 2005 r.  
w sprawie C–228/03 the gillette Company, gillette group Finland Oy  

przeciwko la-laboratories ltd Oy

tezy

1) zgodność z prawem użycia znaku towarowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na 
celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zna-
ków towarowych uzależniona jest od tego, czy jest ono niezbędne do wskaza-
nia przeznaczenia towaru.
użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, 
jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę 
osobę trzecią, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom 
zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania 
systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.
Do sądu krajowego należy dokonanie badania, czy w okolicznościach postępo-
wania przed tym sądem użycie znaku towarowego jest niezbędne, przy czym 
powinien on wziąć pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których prze-
znaczony jest towar sprzedawany przez osobę trzecią.
Ponieważ przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 ust. 
1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje rozróżnienia między możliwymi rodza-
jami przeznaczenia towarów, kryteria tej oceny w przypadku przeznaczenia 
towarów jako części zamiennych lub akcesoriów nie różnią się zatem od kryte-
riów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia.

2) warunek „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 
89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów 
właściciela znaku towarowego.
użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu 
i przemyśle w szczególności wtedy, gdy:

 – jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia po-
wiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towaro-
wego,

 – narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wyni-
kających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
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 – prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,
 – osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru ozna-

czonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.
Okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest wła-
ścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza ko-
niecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający 
podobne właściwości co towar oznaczony tym znakiem. takie przedstawienie 
uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego 
ewentualnego zaistnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności 
zawisłej przed nim sprawy.
ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako 
dorównującego jakością lub mającego podobne właściwości co towar oznaczo-
ny użytym przez tę osobę trzecią znakiem towarowym jest okolicznością, którą 
sąd krajowy winien wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgo-
dzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

3) w sytuacji gdy osoba trzecia używająca znaku towarowego, którego nie jest 
właścicielem, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również 
sam towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, użycie zna-
ku towarowego mieści się w zakresie stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrekty-
wy 89/104, pod warunkiem że użycie przez osobę trzecią znaku towarowego 
jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru 
i zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 6 
ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej 
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (Dz.U. L 40, s. 1).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między spółkami The Gillette Company 
i Gillette Group Finland Oy (zwanymi dalej „Gillette Company”, „Gillette Group Fin-
land”, razem zaś „spółkami Gillette”) a spółką LA-Laboratories Ltd Oy (zwaną dalej 
„LA-Laboratories”), mającego za przedmiot umieszczanie przez tę ostatnią znaków 
towarowych Gillette i Sensor na opakowaniach sprzedawanych przez nią towarów.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Gillette Company zarejestrowała w Finlandii znaki towarowe Gillette i Sensor dla 
towarów należących do klasy 8 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, tj. ręcznie 
sterowanych narzędzi i przyrządów; sztućców; broni ręcznej; maszynek do gole-
nia. Gillette Group Finland, mająca wyłączne prawo posługiwania się tymi zna-
kami w Finlandii, sprzedaje w tym państwie członkowskim maszynki do golenia, 
w szczególności maszynki składające się z uchwytu i wymiennego ostrza, a także 
same ostrza do tych maszynek.
LA-Laboratories również sprzedaje w Finlandii maszynki do golenia składające się 
z uchwytu i wymiennego ostrza, a także same ostrza podobne do sprzedawanych 
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przez Gillette Group Finland. Ostrza te są sprzedawane pod znakiem towarowym Pa-
rason Flexor, a na ich opakowaniach znajduje się etykieta z następującą informacją: 
„ostrza te pasują do wszystkich maszynek Parason Flexor i Gillette Sensor”.
Jak wynika z postanowienia odsyłającego, LA-Laboratories nie była uprawniona ani 
na podstawie licencji na znak, ani żadnej innej umowy do używania znaków towaro-
wych, których właścicielem jest Gillette Company.
Spółki Gillette wniosły do Helsingin käräjäoikeus (sądu pierwszej instancji w Helsin-
kach, Finlandia) pozew, w którym podnosiły, że LA-Laboratories naruszyła prawa 
z zarejestrowanych znaków towarowych Gillette i Sensor. Zdaniem tych spółek po-
stępowanie LA-Laboratories stwarza w odczuciu konsumentów przekonanie o ist-
nieniu związku między jej towarami a towarami spółek Gillette lub skłania ich do 
uznania, że spółka ta została upoważniona – na podstawie licencji lub w inny sposób 
– do używania znaków towarowych Gillette i Sensor, co nie miało miejsca.
W wyroku z dnia 30 marca 2000 r. Helsingin käräjäoikeus uznał, że zgodnie z art. 4 
ust. 1 tavaramerkkilaki (ustawa o znakach towarowych) spółki Gillette miały wyłącz-
ne prawo umieszczania na swoich towarach i ich opakowaniach znaków towarowych 
Gillette i Sensor oraz używania tych znaków w reklamie. W związku z tym LA-Labora-
tories, umieszczając te znaki w sposób widoczny na opakowaniach swoich towarów, 
naruszyła prawa wyłączne spółek Gillette. Ponadto zdaniem Helsingin käräjäoikeus 
w świetle art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki, który 
wprowadza wyjątek od tej zasady wyłączności, należy interpretować ściśle. Przepis 
ten nie dotyczy bowiem zasadniczych części towaru, lecz jedynie części zamiennych, 
akcesoriów i podobnych im części pasujących do towaru wytwarzanego lub sprze-
dawanego przez inną osobę.
Sąd ten przyjął stanowisko, że zarówno uchwyt, jak i ostrze należy uznać za zasadni-
czą część maszynki do golenia, a nie za ich części zamienne lub akcesoria. W związku 
z tym orzekł, że przewidziany w art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki wyjątek nie ma w tym 
przypadku zastosowania. Z tych względów sąd ten postanowił zakazać LA-Labora-
tories dalszego lub ponownego naruszania praw spółek Gillette do znaków towaro-
wych Gillette i Sensor oraz nakazał jej, po pierwsze, zdjęcie i zniszczenie stosowa-
nych w Finlandii etykiet odwołujących się do tych znaków towarowych, a po drugie, 
zapłatę na rzecz spółek Gillette kwoty 30 000 FIM tytułem odszkodowania za ponie-
sioną przez te spółki szkodę.
W ramach postępowania apelacyjnego Helsingin hovioikeus (sąd apelacyjny w Hel-
sinkach, Finlandia) uznał w wyroku z dnia 17 maja 2001 r., po pierwsze, że maszynka 
do golenia tego rodzaju, jak stanowiąca przedmiot postępowania przed sądem kra-
jowym, składa się z uchwytu i ostrza, w związku z czym użytkownik może zastąpić to 
ostrze nowym, sprzedawanym oddzielnie. Ponieważ ostrze to zastępuje starą część 
maszynki, można je uznać za rodzaj części zamiennej w rozumieniu art. 4 ust. 2 ta-
varamerkkilaki.
Po drugie, sąd ten uznał, że informacja zawarta na etykiecie umieszczonej na opa-
kowaniach ostrzy do maszynek do golenia sprzedawanych przez LA-Laboratories, 
zgodnie z którą pasują one nie tylko do maszynek typu Parason Flexor, ale także do 
maszynek sprzedawanych przez spółki Gillette, może być użyteczna dla konsumen-
tów, co może uzasadniać konieczność umieszczenia przez LA-Laboratories na tych 
etykietach znaków towarowych Gillette i Sensor.
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Po trzecie, Helsingin hovioikeus orzekł, że opakowania ostrzy do maszynek do gole-
nia sprzedawanych przez LA-Laboratories miały widoczne oznaczenia odróżniające 
Parason i Flexor, wskazujące niedwuznacznie na pochodzenie towaru. Sąd ten uznał 
ponadto, że użycie znaków towarowych Gillette i Sensor w taki sposób, że słowa te 
są napisane zwykłą czcionką małego rozmiaru na stosunkowo niewielkiej etykiecie 
przyklejonej na zewnętrznej stronie opakowania, nie mogło żadną miarą prowa-
dzić do przekonania o istnieniu powiązań gospodarczych między spółkami Gillette 
a LA-Laboratories i że w związku z tym LA-Laboratories posłużyła się omawianymi 
znakami towarowymi zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 4 ust. 2 tavara-
merkkilaki. Z tych względów Helsingin hovioikeus uchylił wyrok Helsingin käräjäoike-
us i oddalił apelację wzajemną spółek Gillette.
Spółki Gillette wniosły kasację do Korkein oikeus (fiński sąd najwyższy), który 
uznał, że postępowanie przed sądem krajowym wymaga odpowiedzi na pytania 
dotyczące wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 w zakresie dotyczącym 
kryteriów pozwalających ustalić, czy towar jest ze swej natury rodzajem części 
zamiennej lub akcesorium, warunku, zgodnie z którym użycie znaku towarowe-
go, do którego prawo przysługuje innej osobie, musi być niezbędne do wskazania 
zamierzonego przeznaczenia towaru, oraz pojęcia uczciwych praktyk w handlu 
i przemyśle. Wykładnia tych przepisów powinna przy tym uwzględniać również 
dyrektywę 84/450.
W związku z powyższym Korkein oikeus postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić 
się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„Dla celów stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG 
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towarowych:
1) Jakie kryteria

a) pozwalają ustalić, czy towar należy uznać za część zamienną lub akcesorium 
oraz 

b) pozwalają określić, które towary, nieuznawane za części zamienne lub akceso-
ria, mogą również mieścić się w zakresie stosowania wymienionego przepisu?

2) Czy zgodność z prawem użycia znaku towarowego, do którego prawo przysługuje 
innej osobie, należy oceniać odmiennie w zależności od tego, czy chodzi o towar, 
który można uznać za część zamienną lub akcesorium, czy o towar mogący z ja-
kiegokolwiek innego powodu mieścić się w zakresie stosowania wymienionego 
przepisu?

3) Jak należy interpretować wymóg, zgodnie z którym użycie znaku musi być »nie-
zbędne« do wskazania przeznaczenia towaru? Czy kryterium niezbędności może 
być spełnione mimo istnienia możliwości wskazania tego przeznaczenia bez od-
woływania się wprost do znaku towarowego innej osoby, na przykład przez wska-
zanie sposobu funkcjonowania towaru? Jakie znaczenie ma tu okoliczność, że opis 
towaru może być mniej zrozumiały dla konsumentów bez odwołania wprost do 
znaku towarowego innej osoby?

4) Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy ocenie zgodności sposobu użycia zna-
ku towarowego z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle? Czy odwołanie się 
do znaku towarowego, do którego prawo przysługuje innej osobie, przy sprze-



217

C–228/03 (17.03.2005)

daży własnych towarów stanowi wskazówkę, że towary te dorównują zarówno 
pod względem jakości, jak i właściwości technicznych lub innych cech towarom 
sprzedawanym pod znakiem towarowym tej innej osoby?

5) Czy okoliczność, że przedsiębiorca posługujący się znakiem towarowym, do któ-
rego prawo przysługuje innej osobie, sprzedaje nie tylko części zamienne lub ak-
cesoria, ale także sam towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, 
wpływa na prawidłowość użycia znaku towarowego innej osoby?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań pierwszego, drugiego i trzeciego
24. W pytaniach pierwszym, drugim i trzecim, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd 
krajowy dąży w istocie do ustalenia kryteriów, jakie należy zastosować przy inter-
pretacji wymogu, zgodnie z którym użycie przez osobę trzecią znaku towarowego, 
którego nie jest ona właścicielem, musi być niezbędne do wskazania przeznaczenia 
towaru w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104. Sąd krajowy pragnie 
również ustalić, po pierwsze, kryteria pozwalające uznać towary za części zamienne 
lub akcesoria w rozumieniu tego przepisu, a po drugie, czy kryteria oceny zgodności 
z prawem użycia znaku towarowego w przypadku takich towarów są odmienne od 
kryteriów wykorzystywanych w przypadku pozostałych towarów.
25. Należy na wstępie przypomnieć, że prawo znaków towarowych stanowi zasad-
niczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zacho-
wanie jest jednym z celów traktatu WE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny 
mieć możliwość przywiązania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów 
lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających 
na ich zidentyfikowanie (zob. w szczególności wyroki z dnia 17 października 1990 r. 
w sprawie C–10/89 HAG, Rec. s. I–3711, pkt 13, z dnia 4 października 2001 r. w spra-
wie C–517/99 Merz & Krell, Rec. s. I–6959, pkt 21, oraz z dnia 12 listopada 2002 r. 
w sprawie C–206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I–10273, pkt 47).
26. Z tego punktu widzenia podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarancja 
dla konsumenta lub użytkownika końcowego co do pochodzenia towaru lub usługi 
oznaczonych tym znakiem, poprzez umożliwienie mu odróżnienia, bez możliwości 
pomyłki, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie. 
W istocie aby znak towarowy spełniał swoją rolę zasadniczego elementu systemu 
niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z ce-
lów traktatu, musi on stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub 
usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przed-
siębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szcze-
gólności wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 HoffmannLa Roche, Rec. 
s. 1139, pkt 7, z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C–299/99 Philips, Rec. s. I–5475, 
pkt 30, oraz ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 48).
27. Artykuł 5 dyrektywy 89/104 określa „prawa przyznane przez znak towarowy”, 
a art. 6 zawiera zasady dotyczące „ograniczenia skutków znaku towarowego”.
28. Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 89/104 zarejestrowany znak 
towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Na podstawie 
art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy właściciel tych praw wyłącznych jest uprawniony do 
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zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie 
handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług 
identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany. Artykuł 5 ust. 3 tej 
dyrektywy wymienia przykładowo sposoby użycia znaku, których właściciel może 
zakazać na podstawie art. 5 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.
29. Trzeba też zauważyć, że ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi 
na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie pod-
stawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu 
towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający 
pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóco-
nej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu 
(zob. w szczególności wyroki z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C–63/97 BMW, Rec. 
s. I–905, pkt 62 oraz z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C–100/02 Gerolsteiner Brun-
nen, Rec. s. I–0000, pkt 16).
30. W tym celu, po pierwsze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 właści-
ciel znaku towarowego nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie handlo-
wym znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towa-
ru lub usługi, zwłaszcza jako akcesoriów lub części zamiennych.
31. Należy zauważyć, że przepis ten nie określa kryteriów pozwalających stwier-
dzić, czy konkretne przeznaczenie towaru mieści się w zakresie jego stosowania, 
lecz wymaga jedynie, by użycie znaku było niezbędne do wskazania takiego prze-
znaczenia.
32. Ponadto, jak słusznie wskazały na to w uwagach rząd Zjednoczonego Króle-
stwa oraz Komisja Wspólnot Europejskich, stosowanie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 
89/104 nie ogranicza się do części zamiennych i akcesoriów, które zostały tam wy-
mienione tytułem przykładu prawdopodobnie dlatego, że są to najczęściej spoty-
kane sytuacje, w których niezbędne jest użycie znaku towarowego do wskazania 
przeznaczenia towaru. W związku z tym okoliczności sprawy przed sądem krajowym 
nie wymagają odpowiedzi na pytanie, czy określony towar można uznać za część 
zamienną lub akcesorium.
33. Następnie należy przypomnieć, po pierwsze, że Trybunał orzekł już w przeszło-
ści, iż użycie znaku towarowego w celu poinformowania odbiorców, że używający go 
podmiot jest wyspecjalizowany (lub jest specjalistą) w sprzedaży albo że zajmuje się 
naprawą i konserwacją towarów oznaczonych tym znakiem, wprowadzanych do ob-
rotu pod tym znakiem towarowym przez jego właściciela lub za jego zgodą, stanowi 
użycie znaku w celu wskazania przeznaczenia towaru lub usługi w rozumieniu art. 6 
ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 (zob. ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 54 i 58–63). 
Informacja taka jest niezbędna do zachowania systemu niezakłóconej konkurencji 
na rynku tych towarów lub usług.
34. Podobna sytuacja ma miejsce w postępowaniu przed sądem krajowym, gdzie 
znaki towarowe, których właścicielem jest Gillette Company, zostały użyte przez 
osobę trzecią w celu poinformowania odbiorców w sposób zrozumiały i kompletny 
o przeznaczeniu sprzedawanego przez nią towaru, to jest o tym, że jej towar pasuje 
do towaru oznaczonego tymi znakami.
35. Po drugie, wystarczy wskazać, że w takiej sytuacji użycie znaku towarowego jest 
niezbędne, o ile osoba trzecia nie może w praktyce podać tej informacji odbiorcom 
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bez posłużenia się znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem (zob. podob-
nie ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 60). Jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 64 
i 71 opinii, użycie znaku towarowego musi być w praktyce jedyną metodą podania 
takiej informacji.
36. W związku z tym, aby upewnić się, czy mogłyby tu zostać użyte inne metody 
podania takiej informacji, należy wziąć pod uwagę na przykład ewentualne istnienie 
standardów technicznych lub norm powszechnie stosowanych do rodzaju towarów 
sprzedawanych przez osobę trzecią i znanych odbiorcom, dla których ten rodzaj 
towarów jest przeznaczony. Aby było możliwe zachowanie systemu niezakłóconej 
konkurencji na rynku tych towarów, normy te – lub inne cechy – muszą być w sta-
nie zapewnić odbiorcom zrozumiałą i kompletną informację o przeznaczeniu towaru 
sprzedawanego przez osobę trzecią.
37. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania przed 
sądem krajowym użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on 
wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz cha-
rakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany przez 
LA-Laboratories.
38. Po trzecie, przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 
ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje jakiegokolwiek rozróżnienia między 
możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów. Kryteria tej oceny, zwłaszcza w przy-
padku przeznaczenia towarów jako części zamiennych lub akcesoriów, nie różnią się 
zatem od kryteriów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia.
39. Mając na uwadze powyższe rozważania, na pytania pierwsze, drugie i trzecie 
należy odpowiedzieć w ten sposób, że zgodność z prawem użycia znaku towarowego 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 jest uzależniona od tego, czy jest 
ono niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru.
Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest 
niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli 
stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej 
informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konku-
rencji na rynku tego towaru.
Do sądu krajowego należy dokonanie badania, czy w okolicznościach postępowania 
przed tym sądem użycie znaku towarowego jest niezbędne, przy czym powinien on 
wziąć pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar 
sprzedawany przez osobę trzecią.
Ponieważ przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 ust. 1 
lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje rozróżnienia między możliwymi rodzajami 
przeznaczenia towarów, kryteria tej oceny w przypadku przeznaczenia towarów jako 
części zamiennych lub akcesoriów nie różnią się zatem od kryteriów oceny w przy-
padku innych rodzajów możliwego przeznaczenia towarów.

W przedmiocie pytania czwartego
40. W pierwszej części pytania czwartego sąd krajowy pragnie ustalić, jak należy 
interpretować ustanowiony w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 wymóg, zgodnie 
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z którym użycie przez osobę trzecią znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu 
odbywa się zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. W drugiej części 
pytania sąd krajowy docieka, czy użycie przez osobę trzecią znaku towarowego sta-
nowi wskazówkę, że towary sprzedawane przez ten podmiot dorównują zarówno 
pod względem jakości, jak i właściwości technicznych lub innych cech towarom opa-
trzonym tym znakiem towarowym.
41. W odniesieniu do pierwszej części pytania należy stwierdzić, że zgodnie z utrwa-
lonym orzecznictwem Trybunału wymóg „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 
ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania 
słusznych interesów właściciela znaku towarowego (ww. wyroki w sprawie BMW, 
pkt 61 oraz w sprawie Gerolsteiner Brunnen, pkt 24). Obowiązek ten jest analogiczny 
do obowiązku nałożonego na pośrednika, który używa cudzego znaku towarowego 
w celu powiadomienia o pośredniej sprzedaży towarów oznaczonych tym znakiem 
(zob. wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C–337/95 Parfums Christian Dior, 
Rec. s. I–6013, pkt 45, oraz ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 61).
42. Użycie znaku jest więc niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle 
przede wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać 
wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem 
znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 51).
43. Następnie takie użycie znaku towarowego nie może naruszać wartości znaku 
poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróż-
niającego albo renomy (ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 52).
44. Ponadto, jak słusznie podniosły to w uwagach rząd Zjednoczonego Królestwa 
oraz Komisja, użycie znaku towarowego jest niezgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrekty-
wy, gdy prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.
45. Wreszcie użycie znaku towarowego jest też niezgodne z uczciwymi praktykami 
w handlu i w przemyśle w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, gdy oso-
ba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego tym 
znakiem.
46. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania 
przed tym sądem użycie znaków towarowych, których właścicielem jest Gillette 
Company, nastąpiło zgodnie z uczciwymi praktykami, z uwzględnieniem w szcze-
gólności wymogów przytoczonych w pkt 42–45 niniejszego wyroku. Należy przy 
tym zwrócić uwagę na całościowy wygląd towaru sprzedawanego przez osobę 
trzecią, a w szczególności na sposób uwidocznienia znaku towarowego, którego 
osoba trzecia nie jest właścicielem, sposób w jaki ukazana została różnica pomię-
dzy tym znakiem a znakiem towarowym lub oznaczeniem należącym do osoby 
trzeciej, a także starania, jakie osoba trzecia podjęła celem upewnienia się, że 
konsument odróżni jej towary od towarów oznaczonych znakiem, którego nie jest 
ona właścicielem.
47. W zakresie drugiej części pytania, jak słusznie zauważył w swoich uwagach rząd 
Zjednoczonego Królestwa, okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, 
którego nie jest właścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie 
oznacza koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub 
mający podobne właściwości co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawie-
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nie uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego 
ewentualnego zaistnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności za-
wisłej przed nim sprawy.
48. Ponadto ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trze-
cią jako dorównującego jakością lub mającego podobne właściwości co towar ozna-
czony znakiem towarowym użytym przez tę osobę trzecią jest okolicznością, którą 
sąd krajowy winien wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgodzie 
z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
49. W świetle powyższych rozważań na pytanie czwarte należy odpowiedzieć w ten 
sposób, że warunek „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 
89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów wła-
ściciela znaku towarowego.
Użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i prze-
myśle w szczególności wtedy, gdy:

 – jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań 
gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,

 – narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikają-
cych z jego charakteru odróżniającego albo renomy,

 – prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,
 – osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczo-

nego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.
Okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest właści-
cielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza koniecznie, 
że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający podobne 
właściwości co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawienie uzależnione 
jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego ewentualnego za-
istnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności zawisłej przed nim 
sprawy.
Ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako dorów-
nującego jakością lub mającego podobne właściwości co towar oznaczony użytym 
przez tę osobę trzecią znakiem towarowym jest okolicznością, którą sąd krajowy 
winien wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgodzie z uczciwymi 
praktykami w handlu i przemyśle.

W przedmiocie pytania piątego
50. W pytaniu piątym sąd krajowy docieka, czy wprowadzony w art. 6 ust. 1 lit. c) 
dyrektywy 89/104 wyjątek, uniemożliwiający właścicielowi znaku towarowego za-
kazania jego używania osobie trzeciej, znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy osoba 
trzecia sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam towar, do 
którego części lub akcesoria te są przeznaczone.
51. Należy stwierdzić, jak zauważyły to w swoich uwagach rządy fiński i Zjednoczo-
nego Królestwa, że żaden przepis wspomnianej dyrektywy nie wyklucza, by w takiej 
sytuacji osoba trzecia mogła powołać się na art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104. 
Jednakże użycie przez osobę trzecią znaku towarowego musi być niezbędne do 
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wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi 
praktykami w handlu i przemyśle.
52. Kwestia, czy użycie przez osobę trzecią znaku towarowego w opisanych powyżej 
okolicznościach jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez 
nią towaru oraz zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, stanowi oko-
liczność faktyczną, której ocena należy do sądu krajowego, w zależności od specyfiki 
każdej sprawy.
53. Na podstawie powyższych rozważań na pytanie piąte należy odpowiedzieć w ten 
sposób, że w sytuacji, gdy osoba trzecia używająca znaku towarowego, którego nie 
jest właścicielem, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam 
towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, użycie znaku towarowego 
mieści się w zakresie stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, pod warun-
kiem że użycie przez osobę trzecią znaku towarowego jest niezbędne do wskazania 
przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi praktykami 
w handlu i przemyśle.
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3. C–48/05 (25.01.2007) 
Adam Opel AG przeciwko Autec AG

używanie/czerpanie nienależnych korzyści

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 stycznia 2007 r.  
w sprawie C–48/05 adam Opel ag  

przeciwko autec ag

tezy

1) w przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany jednocześnie dla pojaz-
dów samochodowych – w odniesieniu do których znak ten posiada renomę 
– jak i dla zabawek, umieszczenie przez osobę trzecią bez zgody właściciela 
znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym na 
modelach redukcyjnych pojazdów tejże marki, celem wiernego odtworzenia 
tych pojazdów oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do ob-
rotu handlowego:
I. stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy używanie, którego ma 

prawo zakazać właściciel znaku towarowego, jeżeli naraża ono na szwank 
lub może narażać na szwank funkcje znaku towarowego jako znaku towaro-
wego zarejestrowanego dla zabawek;

II. stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy używanie, którego ma pra-
wo zakazać właściciel znaku towarowego – w przypadku ustanowienia 
w prawie krajowym określonej w tym przepisie ochrony – jeżeli to używa-
nie, bez uzasadnionej przyczyny, powoduje czerpanie nienależnej korzyści 
z odróżniającego charakteru lub renomy tego znaku jako znaku towaro-
wego zarejestrowanego dla pojazdów samochodowych bądź też działa na 
ich szkodę.

2) w przypadku gdy znak towarowy jest zarejestrowany w szczególności dla po-
jazdów samochodowych, umieszczenie przez osobę trzecią bez zgody właści-
ciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym 
na modelach redukcyjnych pojazdów tej marki, celem wiernego odtworzenia 
tych pojazdów, oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do ob-
rotu nie stanowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 używania 
wskazówki dotyczącej cechy charakterystycznej owych modeli redukcyjnych.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 
lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grud-
nia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-
cych się do znaków towarowych (Dz.U. L 40 z 1989, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
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Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Adam Opel AG (zwany dalej „Adam Opel”), producent pojazdów, jest właścicielem 
odtworzonego poniżej krajowego grafi cznego znaku towarowego, zarejestrowanego 
w Niemczech w dniu 10 kwietnia 1990 r. w szczególności dla pojazdów samochodo-
wych i zabawek (zwanego dalej „logo Opla”):

Autec AG (zwany dalej „Autec”) produkuje między innymi zdalnie sterowane mo-
dele redukcyjne samochodów, które rozpowszechnia pod znakiem towarowym 
„Cartronic”.
Na początku 2004 r. Adam Opel ustaliła, że w Niemczech wprowadzono do obrotu 
zdalnie sterowany model Opel Astra V8 coupé zmniejszony w skali 1 : 24, na osłonie 
chłodnicy którego umieszczono logo Opla na podobieństwo oryginalnego pojazdu. 
Zabawka ta jest produkowana przez Autec.
Znak towarowy „Cartronic” wraz z symbolem ® zamieszczono w wyraźnie widoczny 
sposób na przedniej stronie instrukcji stosowania towarzyszącej każdemu modelowi 
redukcyjnemu, a także na przodzie zdalnie sterowanego nadajnika. Ponadto wska-
zówki „AUTEC® AG” i „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg” są zamieszczone na odwrocie 
instrukcji stosowania, a w przypadku drugiej wskazówki – na naklejce, zamieszczonej 
poniżej zdalnie sterowanego nadajnika.
W skardze złożonej do Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd okręgowy w Norymber-
dze-Fürth), Adam Opel wniosła o nakazanie Autec, aby zaprzestała w szczególności 
umieszczania w obrocie handlowym logo Opla na redukcyjnych modelach pojazdów 
oraz oferowania na sprzedaż, wprowadzania do obrotu handlowego lub przecho-
wywania w tych celach, przywozu lub wywozu modeli redukcyjnych pojazdów tej 
samej marki, pod groźbą zapłaty kary pieniężnej w wysokości 250 000 euro za każde 
naruszenie lub ewentualnie skazania na karę pozbawienia wolności wynoszącą mak-
symalnie sześć miesięcy.
Zdaniem Adam Opel stosowanie logo Opla na zabawkach w kształcie modeli reduk-
cyjnych pojazdów, które fi rma ta produkuje i dystrybuuje, stanowi naruszenie prawa 
z rejestracji tego znaku towarowego. W myśl jej twierdzeń omawiany znak towarowy 
jest używany dla towarów identycznych z tymi, dla których został on zarejestrowa-
ny, a mianowicie zabawek. Kwesti a ta odnosi się do używania jako znaku towarowe-
go w rozumieniu orzecznictwa Trybunału, ponieważ odbiorcy wyszliby z założenia, 
że producent modeli redukcyjnych pojazdów danej marki produkuje je i dystrybuuje 
zgodnie z licencją przyznaną przez właściciela znaku towarowego.
Opierając się na orzeczeniach różnych sądów niemieckich, Autec popierany przez 
Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (niemiecką federację przemysłu 
zabawkarskiego) odpowiada, że umieszczenie podlegającego ochronie znaku towa-
rowego na modelach redukcyjnych będących wierną repliką pojazdu tej marki nie 
stanowi używania tego znaku jako znaku towarowego. W niniejszym przypadku pier-
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wotna funkcja logo Opla nie doznałaby uszczerbku, ponieważ w opinii odbiorców 
używanie znaków towarowych „Cartronic” i AUTEC pozwala wyraźnie stwierdzić, że 
model redukcyjny nie pochodzi od producenta pojazdu, którego replikę on stanowi. 
Ponadto odbiorcy są przyzwyczajeni do faktu, iż od przeszło stu lat przemysł zabaw-
karski wiernie naśladuje realnie istniejące towary, tj. łącznie z umieszczeniem znaku 
towarowego, którym są one oznaczone.
W świetle wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C–63/97 BMW, Rec. s. I–905, 
Landgericht Nürnberg-Fürth orzekł, że zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy można 
wprowadzić zakaz używania przez Autec logo Opla jedynie wówczas, gdy mamy do 
czynienia z używaniem jako znak towarowy.
Landgericht Nürnberg-Fürth skłonny jest uznać, że Autec używa tego logo jako znak 
towarowy, ponieważ omawiane logo odsyła do producenta oryginalnego modelu. 
Ma on również wątpliwości, co do tego, czy takie używanie, które jego zdaniem wy-
daje się również stanowić używanie opisowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy, 
może być zgodnie z tym przepisem dozwolone nawet wówczas, gdy omawiany znak 
towarowy został zarejestrowany również dla zabawek.
Zważywszy również na to, iż rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu wymaga 
dokonania wykładni dyrektywy, Landgericht Nürnberg-Fürth postanowił zawiesić 
postępowanie w sprawie i zwrócić się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na na-
stępujące pytania prejudycjalne:
1) „Czy używanie znaku towarowego, który jest zarejestrowany również dla „zabaw-

ki” stanowi używanie znaku w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy […], jeżeli 
producent modelu redukcyjnego samochodu zabawki odtwarza w skali pomniej-
szonej realnie istniejący model pojazdu łącznie ze znakiem towarowym umieszczo-
nym na modelu właściciela znaku i wprowadza ów model redukcyjny do obrotu?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:
Czy sposób używania znaku towarowego przedstawiony w pytaniu pierwszym 
stanowi wskazówkę dotyczącą rodzaju lub jakości modelu redukcyjnego pojazdu 
w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy […]?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: 
Jakie kryteria należy zastosować w tego rodzaju przypadkach, które pozwoliły-
by na dokonanie oceny, kiedy użycie znaku towarowego jest zgodne z uczciwymi 
praktykami w handlu i przemyśle?
Czy taka zgodność występuje w szczególności w przypadku, gdy producent mo-
delu redukcyjnego pojazdu umieści na opakowaniu oraz na elemencie wyposa-
żenia niezbędnym dla używania tego modelu redukcyjnego oznaczenie rozpo-
znawalne przez odbiorców jako jego własny znak towarowy, jak również swoją 
nazwę łącznie ze wskazaniem siedziby przedsiębiorstwa?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych 

W przedmiocie pytania pierwszego

W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
14. Zadając to pytanie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy w przy-
padku dokonania rejestracji znaku towarowego jednocześnie dla pojazdów sa-
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mochodowych i dla zabawek, umieszczenie przez osobę trzecią, bez zgody wła-
ściciela znaku towarowego, oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym 
na modelach redukcyjnych pojazdów omawianej marki, celem wiernego odtwo-
rzenia tych pojazdów, oraz wprowadzenie omawianych modeli redukcyjnych do 
obrotu stanowi, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, używanie, którego ma 
prawo zakazać właściciel znaku towarowego.
15. Artykuł 5 dyrektywy 89/104 określa „prawa przyznane przez znak towaro-
wy”, podczas gdy art. 6 zawiera zasady dotyczące „ograniczenia skutków znaku 
towarowego”.
16. Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze tej dyrektywy zarejestrowany znak 
towarowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Na 
podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) właściciel tych praw wyłącznych jest uprawniony 
do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania 
w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla to-
warów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany. 
Artykuł 5 ust. 3 tej dyrektywy wymienia przykładowo sposoby użycia znaku, 
których właściciel może zakazać na podstawie art. 5 ust. 1. Inne przepisy dyrek-
tywy takie jak art. 6 określają pewne ograniczenia skutków znaku towarowego 
(wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C–206/01 Arsenal Football Club, 
Rec. s. I–10273, pkt 38).
17. Celem uniknięcia zróżnicowania ochrony, jaka przyznana jest właścicielowi 
znaku towarowego w różnych państwach, Trybunał ma za zadanie przedstawić 
jednolitą wykładnię art. 5 ust. 1 dyrektywy, a zwłaszcza zamieszczonego w niej 
pojęcia „używania” (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 45).
18. W postępowaniu przed sądem krajowym bezspornym pozostaje fakt, iż 
mamy rzeczywiście do czynienia z używaniem „w obrocie handlowym” oznacze-
nia identycznego z omawianym znakiem towarowym, ponieważ odbywa się ono 
nie w sferze prywatnej, lecz w kontekście działalności handlowej mającej na celu 
uzyskanie korzyści gospodarczej (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal 
Football Club, pkt 40).
19. Bezspornym pozostaje również fakt, iż owo używanie miało miejsce bez zgo-
dy właściciela omawianego znaku towarowego.
20. Ze względu na fakt, iż logo Opla zostało zarejestrowane dla zabawek, kwe-
stia ta odnosi się ponadto do przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy, a mianowicie do oznaczenia identycznego z omawianym znakiem to-
warowym dla towarów – zabawek – identycznych z tymi, dla których został on 
zarejestrowany. W tym względzie stwierdzić należy w szczególności, że używanie 
będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym ma miejsce w od-
niesieniu „do towarów” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, ponieważ 
dotyczy ono umieszczenia na towarach oznaczenia identycznego ze znakiem to-
warowym, oferowania na sprzedaż, wprowadzenia do obrotu handlowego lub 
ich magazynowania w tych celach, w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a) i b) dyrektywy 
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40 i 41).
21. Należy jednakże przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału wyłącz-
ne prawa przewidziane w art. 5 ust. 1 dyrektywy zostały przyznane właścicielowi 
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znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela 
znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe 
mu funkcje i że zatem wykonywanie tych praw jest zastrzeżone dla przypadków, 
w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie naraża na szwank w spo-
sób rzeczywisty lub potencjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności 
jego istotną funkcję, jaką jest dla konsumentów gwarancja pochodzenia towa-
ru (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club pkt 51 oraz z dnia 16 listopada 
2004 r. w sprawie C–245/02 Anheuser-Busch, Rec. s. I––10989, pkt 59).
22. Stąd można, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, zakazać umieszczania 
przez osobę trzecią na modelach redukcyjnych pojazdów oznaczenia identycz-
nego ze znakiem towarowym, który został zarejestrowany dla zabawek jedynie 
wówczas, gdy naraża ono lub może narazić na szwank funkcje tego znaku to-
warowego.
23. W postępowaniu przed sądem krajowym, które charakteryzuje się tym, że 
omawiany znak towarowy został zarejestrowany jednocześnie dla pojazdów sa-
mochodowych i dla zabawek, sąd odsyłający wyjaśnił, że przeciętny konsument 
towarów wytwarzanych przez przemysł zabawkarski w Niemczech, właściwie 
poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny jest przyzwyczajony do tego, 
że modele redukcyjne opierają się na realnie istniejących przykładach, a nawet 
przywiązuje znaczną wagę do zachowania całkowitej wierności oryginałowi, z ta-
kim skutkiem, iż tenże konsument będzie postrzegał figurujące na towarach Au-
tec logo Opla jako wskazówkę, że chodzi tu o odtworzenie w pomniejszonej skali 
pojazdu marki Opel.
24. Skoro udzielając tych wyjaśnień, zamiarem sądu odsyłającego było podkre-
ślenie, że właściwy krąg odbiorców nie postrzega oznaczenia identycznego z lo-
giem Opla zamieszczonym na wprowadzonych do obrotu przez Autec modelach 
redukcyjnych jako wskazówki pochodzenia tych towarów od firmy Adam Opel lub 
przedsiębiorstwa gospodarczo powiązanego z tym ostatnim, to do niego należy 
zatem stwierdzenie, że będące przedmiotem postępowania przed sądem krajo-
wym używanie nie naraża na szwank zasadniczej funkcji logo Opla, które wystę-
puje w charakterze zarejestrowanego dla zabawek znaku towarowego.
25. Do sądu odsyłającego należy zatem ustalenie, w odniesieniu do przeciętne-
go konsumenta zabawek w Niemczech, czy będące przedmiotem postępowania 
przed sądem krajowym używanie naraża na szwank funkcje logo Opla jako znaku 
towarowego zarejestrowanego dla zabawek. Ponadto nie wydaje się, aby Adam 
Opel twierdził, iż używanie to narusza na szwank inne funkcje tego znaku towa-
rowego niż jego funkcję zasadniczą.
26. Zresztą powołując się na ww. wyrok w sprawie BMW, sąd odsyłający zmierza 
do ustalenia, czy Autec używa logo Opla jako znaku towarowego zarejestrowane-
go dla pojazdów samochodowych.
27. W tym względzie prawdą jest, że ww. sprawa BMW dotyczyła używania ozna-
czenia identycznego ze znakiem towarowym dla usług, które nie były identyczne 
z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, ponieważ będący 
przedmiotem postępowania przed sądem krajowym znak towarowy BMW został 
zarejestrowany dla pojazdów, lecz nie dla usług w zakresie naprawy pojazdów 
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samochodowych. Jednakże to właśnie pojazdy samochodowe wprowadzane do 
obrotu pod znakiem towarowym BMW przez właściciela tego znaku stanowiły 
przedmiot usług świadczonych przez osoby trzecie – naprawa pojazdów samo-
chodowych – wobec czego konieczne stało się określenie pochodzenia pojazdów 
marki BMW, będących przedmiotem omawianych usług. To właśnie z uwagi na 
owe szczególne i nierozerwalne powiązanie istniejące między towarami oznaczo-
nymi znakiem towarowym a usługami świadczonymi przez osoby trzecie Trybu-
nał orzekł, iż w okolicznościach szczególnych, zaistniałych w ww. sprawie BMW, 
używanie przez osoby trzecie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym 
dla towarów, wprowadzonych do obrotu nie przez osoby trzecie, lecz przez wła-
ściciela znaku towarowego, jest objęte zakresem art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy.
28. Z wyjątkiem tego szczególnego przypadku używania znaku towarowego przez 
osobę trzecią świadczącą usługi, których przedmiotem są towary oznaczone tym 
znakiem towarowym, art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy należy interpretować w taki 
sposób, iż obejmuje on używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towaro-
wym dla towarów wprowadzanych do obrotu lub usług świadczonych przez oso-
by trzecie, identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany.
29. W istocie, z jednej strony wykładnia, zgodnie z którą towary lub usługi, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, są tymi wprowadzanymi do obro-
tu lub świadczonymi przez osobę trzecią, wynika z samej treści tego przepisu, 
w szczególności z wyrazów „używanie […] w odniesieniu do towarów lub usług”. 
Z drugiej strony sprzeczna wykładnia doprowadziłaby do tego, że użyte w art. 5 
ust. 1 lit. a) dyrektywy wyrazy „towary” i „usługi” oznaczałyby w danym przypad-
ku towary lub usługi świadczone przez właściciela znaku towarowego, podczas 
gdy zamieszczone w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy wyrazy „towar” i „usługa” 
obejmowałyby z konieczności te wprowadzone do obrotu lub świadczone przez 
osoby trzecie, co doprowadziłby wbrew systematyce dyrektywy do odmiennej 
interpretacji tych samych wyrazów, które figurują w art. 5 lub art. 6.
30. Ponieważ w postępowaniu przed sądem krajowym Autec nie prowadzi sprze-
daży pojazdów samochodowych, nie używa on logo Opla jako zarejestrowane-
go dla pojazdów samochodowych znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 
lit. a) dyrektywy.

W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy
31. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunał ma obowiązek dostarczenia 
sądowi krajowemu wszelkich wskazówek interpretacji prawa wspólnotowego, 
które mogą być użyteczne do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, która przed nim 
zawisła, bez względu na to, czy sąd ten wspomni o nich w swoich pytaniach (zob. 
wyroki z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C–456/02 Trojani, Rec. s. I–7573, pkt 
38 oraz z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C–258/04 Ioannidis, Rec. s. I–8275, 
pkt 20).
32. W świetle okoliczności zaistniałych w postępowaniu przed sądem krajowym 
sądowi odsyłającemu należy przedstawić również wykładnię art. 5 ust. 2 dyrek-
tywy.
33. Z pewnością w przeciwieństwie do art. 5 ust. 1 dyrektywy jej art. 5 ust. 2 
nie zobowiązuje państw członkowskich do ustanowienia w ich prawie krajowym 
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zdefiniowanej przezeń ochrony, lecz ogranicza się jedynie do umożliwienia im 
ustanowienia takiej ochrony (wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C–292/00 
Davidoff, Rec. s. I–389, pkt 18). Jednakże, z zastrzeżeniem dokonania weryfika-
cji przez sąd odsyłający, z pytań zadanych przez Bundesgerichtshof (federalny 
trybunał sprawiedliwości, Niemcy) i poddanych analizie Trybunału w ww. spra-
wie Davidoff wydaje się wynikać, że ustawodawca niemiecki wprowadził w życie 
przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy.
34. W postępowaniu przed sądem krajowym, po pierwsze, logo Opel jest zare-
jestrowane również dla pojazdów samochodowych, po drugie, z zastrzeżeniem 
dokonania weryfikacji przez sąd krajowy, chodzi tutaj o znak towarowy, który dla 
towarów tego rodzaju cieszy się w Niemczech renomą, i wreszcie, pojazd samo-
chodowy i model redukcyjny tego pojazdu nie są towarami podobnymi. Tak więc 
można również, zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy, zakazać używania będącego 
przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, jeżeli to używanie, bez uza-
sadnionej przyczyny, powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego 
charakteru lub renomy tego znaku jako znaku towarowego zarejestrowanego dla 
pojazdów samochodowych lub też działa na ich szkodę.
35. W trakcie rozprawy przed Trybunałem Adam Opel podniosła, iż w jej intere-
sie leży, aby modele redukcyjne pojazdów marki Opel były dobrej jakości oraz 
by modele te były jak najbardziej aktualne, ponieważ w przeciwnym wypadku 
wpływałoby to na renomę tego znaku jako zarejestrowanego dla pojazdów sa-
mochodowych znaku towarowego.
36. W każdym razie chodzi tutaj o dokonanie oceny stanu faktycznego. To do 
sądu odsyłającego należy w danym przypadku ustalenie tego, czy używanie bę-
dące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym jest używaniem bez 
uzasadnionej przyczyny, które powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróż-
niającego charakteru lub renomy znaku jako zarejestrowanego znaku towarowe-
go bądź też działa na ich szkodę.
37. Na pytanie pierwsze należy zatem odpowiedzieć, że w przypadku gdy znak 
towarowy jest zarejestrowany jednocześnie dla pojazdów samochodowych – w 
odniesieniu do których znak ten posiada renomę – jak i dla zabawek, umiesz-
czenie przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczenia 
identycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdów 
tejże marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów, oraz wprowadzenie 
omawianych modeli redukcyjnych do obrotu handlowego:

 – stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy używanie, którego ma 
prawo zakazać właściciel znaku towarowego, jeżeli naraża ono na szwank lub 
może narażać na szwank funkcje znaku towarowego jako znaku towarowego 
zarejestrowanego dla zabawek;

 – stanowi w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy używanie, którego ma prawo 
zakazać właściciel znaku towarowego – w przypadku ustanowienia w prawie 
krajowym określonej w tym przepisie ochrony – jeżeli to używanie, bez uza-
sadnionej przyczyny, powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniające-
go charakteru lub renomy tego znaku jako znaku towarowego zarejestrowa-
nego dla pojazdów samochodowych bądź też działa na ich szkodę.
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W przedmiocie pytania drugiego
38. Jakkolwiek w swoim drugim pytaniu sąd odsyłający formalnie wnosi o dokonanie 
wykładni art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy, z postanowienia odsyłającego najwyraźniej 
wynika, że zmierza ono w rzeczywistości do uzyskania wykładni pkt b) tegoż ustępu.
39. Na wstępie należy podkreślić, że nie można zezwolić na używanie logo Opla, 
które jest przedmiotem postępowania przed sądem krajowym w oparciu o art. 6 
ust. 1 lit. c) dyrektywy. W rzeczywistości wskazanie zamierzonego przeznaczenia 
tych zabawek nie stanowi celu, dla którego znak towarowy został umieszczony na 
modelach redukcyjnych Autec.
40. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy przyznane przez znak towarowy prawa 
nie pozwalają właścicielowi na to, aby ustanowił on dla osoby trzeciej zakaz używa-
nia w obrocie handlowym wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzo-
nego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów 
lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług.
41. Adam Opel oraz rząd francuski podnoszą, że cel, jaki przepis ten realizuje, ma 
w szczególności zapobiec sytuacji, w której właściciel znaku towarowego mógłby 
sprzeciwić się używaniu przez osobę trzecią wskazówki o charakterze opisowym do-
tyczącej cech charakterystycznych towarów lub usług świadczonych przez tę ostat-
nią. Logo Opla nie wskazuje w żaden sposób na rodzaj, jakość lub inne cechy charak-
terystyczne modeli redukcyjnych. Komisja Wspólnot Europejskich jest tego samego 
zdania w kwestii używania, które jest przedmiotem postępowania przed sądem kra-
jowym, lecz nie wyklucza, że w innych okolicznościach faktycznych, w których mo-
dele redukcyjne byłyby przeznaczone dla kolekcjonerów, identyczne odtworzenie 
każdego szczegółu pojazdu oryginalnego mogłoby ewentualnie stanowić zasadniczą 
cechę charakterystyczną tej kategorii towarów, z takim skutkiem, iż art. 6 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy mógłby również obejmować wierne odtworzenie znaku towarowego.
42. W tym względzie, chociaż przepis ten ma w pierwszej kolejności na celu zapobie-
żenie sytuacji, w której właściciel znaku towarowego ustanowiłby dla konkurentów 
zakaz używania jednego lub kilku wyrażeń opisowych będących częścią jego zna-
ku towarowego w celu wskazania pewnych cech charakterystycznych ich towarów 
(zob. w szczególności wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C–108/97 
i C–109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I–2779, pkt 28), jego treść nie jest w żaden 
sposób specyficzna dla takiej sytuacji.
43. Nie można zatem wykluczyć a priori sytuacji, w której osoba trzecia uzyska mocą 
omawianego przepisu zgodę na użycie znaku towarowego, jeżeli użycie to polega 
na udzieleniu wskazówki, która dotyczy rodzaju, jakości lub innych cech charakte-
rystycznych towarów wprowadzanych do obrotu przez tę osobę trzecią, pod wa-
runkiem że rzeczone używanie będzie się odbywać zgodnie z uczciwymi praktykami 
w handlu i przemyśle.
44. Jednakże umieszczenie oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem 
towarowym w szczególności dla pojazdów samochodowych na modelach redukcyj-
nych pojazdów tej marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów nie ma na 
celu dostarczenia wskazówki dotyczącej cechy charakterystycznej omawianych mo-
deli redukcyjnych, lecz stanowi jedynie element wiernego odtworzenia pojazdów 
oryginalnych.
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45. Na pytanie drugie należy zatem odpowiedzieć, że w przypadku, gdy znak towa-
rowy jest zarejestrowany w szczególności dla pojazdów samochodowych, umiesz-
czenie przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku towarowego oznaczenia 
identycznego z tym znakiem towarowym na modelach redukcyjnych pojazdów tej 
marki, celem wiernego odtworzenia tych pojazdów, oraz wprowadzenie omawia-
nych modeli redukcyjnych do obrotu nie stanowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy używania wskazówki dotyczącej cechy charakterystycznej owych modeli 
redukcyjnych.

W przedmiocie pytania trzeciego
46. Biorąc pod uwagę odpowiedź udzieloną na pytanie drugie, nie ma konieczności 
udzielania odpowiedzi na trzecie pytanie prejudycjalne.
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4. C–246/05 (14.06.2007) 
Armin Häupl przeciwko Lidl Stiftung & Co. KG

uzasadnione podstawy nieużywania znaku towarowego

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2007 r.  
w sprawie C–246/05 armin Häupl przeciwko lidl Stiftung & Co. Kg

tezy

1) „Data zakończenia procedury rejestracji” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pierw-
szej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych winna być określana w każdym państwie członkowskim stosow-
nie do obowiązujących w tym państwie przepisów proceduralnych dotyczą-
cych rejestracji.

2) artykuł 12 ust. 1 dyrektywy nr 89/104 należy interpretować w ten sposób, 
że stanowią „uzasadnione podstawy nieużywania” znaku towarowego prze-
szkody, które pozostają w bezpośrednim związku z tym znakiem towarowym, 
czyniąc jego używanie niemożliwym lub pozbawionym sensu, i zachodzą nie-
zależnie od woli uprawnionego do tego znaku towarowego. Do sądu krajowe-
go należy ocena okoliczności faktycznych sprawy w postępowaniu głównym 
w świetle tych wskazówek.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 10 
ust. 1 i art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, dalej zwanej „dyrektywą”).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między A. Häupl a Lidl Stiftung & Co. KG 
(zwaną dalej „Lidl”) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego do 
znaku towarowego, do którego uprawnioną jest wymieniona spółka.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne 
Spółka Lidl jest uprawnioną z graficznego i słownego znaku towarowego „Le Chef 
DE CUISINE”. Niemiecki podstawowy znak towarowy jest przedmiotem ochrony od 
dnia 8 lipca 1993 r., a międzynarodowy znak towarowy – zarejestrowany również dla 
Austrii – od dnia 12 października 1993 r. Fakt ostatniej rejestracji został ogłoszony 
w dniu 2 grudnia 1993 r. przez Biuro Międzynarodowe i przekazany do wiadomości 
określonym państwom będącym stronami porozumienia madryckiego.
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Spółka Lidl prowadzi sieć supermarketów istniejących w Niemczech od 1973 r. Pierw-
szy supermarket Lidl w Austrii został otwarty w dniu 5 listopada 1998 r. Pozwana 
sprzedaje dania gotowe do spożycia ze znakiem towarowym „Le Chef DE CUISINE” 
jedynie w swych własnych punktach sprzedaży. Przed otwarciem swych pierwszych 
supermarketów w Austrii spółka Lidl zaprezentowała towar wewnątrz swego przed-
siębiorstwa, poczyniła uzgodnienia z dostawcami i przystąpiła do składowania towa-
rów już dostarczonych.
W dniu 13 października 1998 r. A. Häupl złożył na podstawie art. 33a ust. 1 MSchG 
(ustawa o ochronie znaków towarowych) wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia wyżej 
wymienionego prawa ochronnego na znak towarowy na terytorium Republiki Au-
strii z uwagi na jego nieużywanie. Jego zdaniem termin pięciu lat ustanowiony tym 
przepisem rozpoczął bieg z początkiem okresu ochrony, tj. w dniu 12 października 
1993 r. Spółka Lidl wyraziła sprzeciw wobec wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia 
prawa ochronnego na znak towarowy. Podniosła ona, że przywołany termin roz-
począł bieg w dniu 2 grudnia 1993 r. z tym skutkiem, że upłynął dopiero w dniu 
2 grudnia 1998 r. Tego dnia wprowadziła ona do sprzedaży w swym pierwszym su-
permarkecie w Austrii towary oznaczone spornym znakiem towarowym. Podkreśliła 
ona ponadto, że ekspansja na rynek austriacki była planowana od 1994 r. jednak 
otwarcie nowych supermarketów w tym państwie członkowskim zostało opóźnio-
ne z powodu „przeszkód biurokratycznych”, w szczególności opóźnień w udzieleniu 
stosownych zezwoleń.
Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (wydział unieważnień austriackiego urzę-
du patentowego) stwierdził wygaśnięcie w odniesieniu do Republiki Austrii prawa 
ochronnego na znak towarowy ze skutkiem od dnia 12 października 1998 r. Spółka 
Lidl wniosła odwołanie od tej decyzji przed Oberster Patent- und Markensenat (wyż-
szą izbę ds. patentów i znaków towarowych).
W takich okolicznościach Oberster Patent- und Markensenat postanowił zawiesić po-
stępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy art. 10 ust. 1 dyrektywy […] należy interpretować w ten sposób, że sfor-

mułowanie „data zakończenia procedury rejestracji” oznacza początek okresu 
ochrony?

2) Czy art. 12 ust. 1 [tej] dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że istnieją 
uzasadnione przyczyny nieużywania znaku towarowego, w sytuacji gdy realizacja 
przez uprawnionego ze znaku towarowego strategii przedsiębiorstwa jest opóź-
niona z przyczyn niezwiązanych z przedsiębiorstwem, czy też uprawniony ze znaku 
towarowego winien zmienić strategię, aby móc używać znaku towarowego w od-
powiednim czasie?”.

w przedmiocie właściwości trybunału 
15. Przed udzieleniem odpowiedzi na postawione pytania należy zbadać czy Ober-
ster Patent- und Markensenat jest sądem w rozumieniu art. 234 WE i czy w związku 
z tym Trybunał jest właściwy do rozpoznania postawionych mu pytań.
16. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w celu rozstrzygnięcia, czy organ odsy-
łający posiada charakter sądu w rozumieniu wymienionego przepisu, co jest wy-
łącznie kwestią wewnętrzną wspólnotowego porządku prawnego, Trybunał kieruje 
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się całością okoliczności sprawy, jak w szczególności podstawą prawną istnienia or-
ganu, jego stałym charakterem, obligatoryjnym charakterem jego jurysdykcji, kon-
tradyktoryjnością postępowania, stosowaniem przez organ przepisów prawa oraz 
jego niezależnością (zob. w szczególności wyroki z dnia 17 września 1997 r. w spra-
wie C–54/96 Dorsch Consult, Rec. s. I–4961, pkt 23 i z dnia 31 maja 2005 r. w spra-
wie C–53/03 Syfait i in., Rec. s. I–4609, pkt 29).
17. Należy w tym względzie wziąć pod uwagę, jak to uczynił rzecznik generalny 
w pkt 25–29 opinii, przepisy ustawy austriackiej o patentach (Patentgesetz 1970, 
BGBl. 259/1970, zwanej dalej „Patentgesetz”).
18. Po pierwsze z art. 74 i 75 tej ustawy, które dotyczą kompetencji i składu Ober-
ster Patent- und Markensenat, wynika, że organ ten odpowiada kryteriom w zakre-
sie podstawy prawnej i niezależności. Artykuł 74 ust. 9 tej ustawy stanowi ponadto 
wyraźnie, że członkowie tego organu pełnią swe funkcje w sposób niezawisły, nie 
podlegając żadnym instrukcjom. Artykuł 74 ust. 6 i 7 przewiduje, że ich mandat trwa 
pięć lat i jest odnawialny, oraz że może wygasnąć wcześniej jedynie ze szczególnych 
i wyraźnie określonych powodów, takich jak utrata obywatelstwa austriackiego lub 
ograniczenie zdolności do czynności prawnych.
19. Stały charakter Oberster Patent- und Markensenat wynika z art. 70 ust. 2 i 3, 
jak i z art. 74 ust. 1 Patentgesetz, które przewidują, że organ ten jest instancją od-
woławczą od decyzji Nichtigkeitsabteilung Patentamtes oraz Beschwerdeabteilung 
Patentamtes (izby odwoławczej austriackiego urzędu patentowego) bez ograniczeń 
w czasie. Charakter obligatoryjny jurysdykcji w tej instancji wynika również z wyżej 
wymienionych przepisów, skoro kompetencje do rozstrzygania w sprawie przywoła-
nych odwołań są uregulowane normatywnie i nie mają charakteru fakultatywnego.
20. Co do postępowania przed Oberster Patent- und Markensenat, art. 140 ust. 1 
Patentgesetz czyni odesłanie do art. 113–127 i 129–136 tej ustawy, które stanowią 
szczegółowe normy proceduralne wskazujące, że organ ten stosuje przepisy prawa 
i że toczące się przed nim postępowanie ma charakter kontradyktoryjny.
21. Z powyższego wynika, że Oberster Patent- und Markensenat jest sądem w rozu-
mieniu art. 234 WE i że w konsekwencji Trybunał jest właściwy, by udzielić odpowie-
dzi na przedstawione przez niego pytania prejudycjalne.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
22. W pierwszym pytaniu prejudycjalnym sąd krajowy zapytuje, czy art. 10 ust. 1 
dyrektywy winien być interpretowany w ten sposób, że sformułowanie „data za-
kończenia procedury rejestracji” oznacza początek ochrony. Sąd ten zmierza zatem 
do ustalenia, czy wyznaczony termin pięciu lat, w którym uprawniony ze znaku jest 
zobowiązany rozpocząć rzeczywiste jego używanie, rozpoczyna bieg z początkiem 
okresu ochrony danego znaku towarowego.
23. Odwołujący się w postępowaniu przed sądem krajowym, jak i rząd austriacki, 
są zdania, że data rejestracji, czyli moment, z którym zgodnie z prawem austriackim 
rozpoczyna się ochrona, odpowiada „dacie zakończenia procedury rejestracji” w ro-
zumieniu art. 10 ust. 1 dyrektywy.
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24. Natomiast zdaniem pozwanej w postępowaniu głównym, jak i rządu francuskie-
go oraz Komisji Wspólnot Europejskich, sformułowanie „data zakończenia procedu-
ry rejestracji” nie oznacza początku okresu ochrony, ale datę zakończenia procedury 
rozpatrywania zgłoszenia toczącej się przed właściwym w tym zakresie urzędem. 
Międzynarodowa procedura rejestracji znaku odbywająca się na podstawie porozu-
mienia madryckiego kończy się dopiero z upływem terminu na wydanie przez wła-
dze krajowe tymczasowej odmowy udzielenia ochrony lub ostatecznego potwier-
dzenia ochrony przez te władze.
25. Aby odpowiedzieć na postawione pytanie prejudycjalne, należy na wstępie pod-
kreślić, że międzynarodowa rejestracja znaku towarowego, takiego jak w sprawie 
w postępowaniu przed sądem krajowym, dotyczy wielu systemów prawnych. W rze-
czywistości bowiem znajdują zastosowanie z jednej strony przepisy porozumienia 
madryckiego, określającego co do zasady część procedury rejestracji odbywającej 
się przed Biurem Międzynarodowym, a z drugiej strony przepisy ustaw krajowych, 
które winny pozostawać w zgodzie z prawem wspólnotowym, w szczególności z dy-
rektywą. Artykuł 1 dyrektywy przewiduje w tym zakresie, że „[…] ma [ona] zasto-
sowanie do każdego znaku towarowego […] będącego przedmiotem […] rejestracji 
międzynarodowej, odnoszącej skutek w państwie członkowskim”.
26. Należy ponadto dodać, że – jak wskazuje trzeci motyw dyrektywy – nie zmierza 
ona do zbliżenia w pełnym zakresie ustawodawstw państw członkowskich w dzie-
dzinie znaków towarowych. Motyw piąty dyrektywy podkreśla w tym względzie, że 
„państwom członkowskim pozostawia się swobodę ustalania przepisów procedural-
nych dotyczących rejestracji znaków towarowych, wygaśnięcia i nieważności zna-
ków towarowych nabytych przez rejestrację; mogą one, na przykład, określać formę 
rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować 
o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji 
albo w procedurze w sprawie unieważnienia, bądź w obu procedurach, oraz – jeżeli 
dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji – mogą 
stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba 
rodzaje procedur […]”. Z cytowanych motywów dyrektywy wynika, że nie dokonuje 
ona harmonizacji aspektów proceduralnych rejestracji znaków towarowych.
27. Rozważania te winny być uwzględnione przy wykładni art. 10 ust. 1 dyrektywy. 
Należy w tym względzie zwrócić uwagę, że przepis ten nie określa w sposób jedno-
znaczny początku okresu używania, a co za tym idzie, momentu rozpoczęcia biegu 
terminu pięciu lat, który przepis ten przewiduje. W rzeczywistości jego brzmienie 
określa ten moment rozpoczęcia biegu terminu poprzez odniesienie do procedury 
rejestracji, dziedziny, która nie została zharmonizowana dyrektywą. Jak podnosi Ko-
misja, takie brzmienie pozwala na dostosowanie wymienionego terminu do odręb-
ności procedur krajowych.
28. Wynika stąd, że państwa członkowskie mają swobodę w organizowaniu proce-
dury rejestracji, i że do nich zatem należy w szczególności decyzja, kiedy procedura 
ta winna być uznana za zakończoną.
29. W przypadku międzynarodowej rejestracji, jak ta będąca przedmiotem postępo-
wania przed sądem krajowym, do państwa członkowskiego, dla którego dokonano 
zgłoszenia, należy określenie momentu zakończenia procedury rejestracji na pod-
stawie własnych przepisów proceduralnych.
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30. W konsekwencji nie sposób zgodzić się z tezą odwołującego się w postępowaniu 
przed sądem krajowym, jakoby data wpisu znaku towarowego do rejestru odpo-
wiadała „dacie zakończenia procedury rejestracji” w rozumieniu art. 10 ust. 1 dy-
rektywy. Argument ten oznacza w istocie interpretowanie tego przepisu wyłącznie 
w świetle austriackich norm proceduralnych, podczas gdy określenie daty w nim 
ujętej może, z powodów przedstawionych w poprzedzających punktach wyroku, 
różnić się w innych ustawodawstwach krajowych.
31. W świetle powyższych uwag należy na pierwsze pytanie prejudycjalne odpo-
wiedzieć, że „data zakończenia procedury rejestracji” w rozumieniu art. 10 ust. 1 
dyrektywy winna być określana w każdym państwie członkowskim stosownie do 
obowiązujących w tym państwie przepisów proceduralnych w dziedzinie rejestracji.

W przedmiocie pytania drugiego 
32. W pytaniu drugim sąd krajowy zapytuje, czy art. 12 ust. 1 dyrektywy należy 
interpretować w taki sposób, że istnieją uzasadnione przyczyny nieużywania znaku 
towarowego, w sytuacji gdy realizacja przez uprawnionego ze znaku towarowego 
strategii przedsiębiorstwa jest opóźniona z przyczyn niezwiązanych z przedsiębior-
stwem, czy też uprawniony ze znaku towarowego winien zmienić strategię, aby móc 
używać znaku towarowego w odpowiednim czasie.
33. Z postanowienia odsyłającego wynika w tym względzie, że odroczenie wprowa-
dzenia do obrotu na rynku austriackim towarów oznaczonych spornym znakiem to-
warowym wynikało po pierwsze ze strategii spółki Lidl, polegającej na sprzedaży jej 
towarów wyłącznie we własnych punktach sprzedaży, a po drugie z faktu, że otwar-
cie jej pierwszych supermarketów w Austrii zostało opóźnione z powodu „przeszkód 
biurokratycznych”.
34. Rząd austriacki wyraża wątpliwości w zakresie dopuszczalności tego pytania, 
jako że jest ono sformułowane w sposób skrajnie abstrakcyjny, a opis stanu faktycz-
nego nie jest wystarczająco szczegółowy.
35. O ile prawdą jest, że postanowienie odsyłające dostarcza jedynie krótkiego 
streszczenia stanu faktycznego stanowiącego tło pytania drugiego, podczas gdy 
strony w postępowaniu przed sądem krajowym powołują się na wiele okoliczności 
faktycznych, to jednak nie może to powodować niedopuszczalności tego pytania. 
W istocie bowiem przedstawienie stanu faktycznego przez sąd odsyłający, mimo 
że zwięzłe, pozwala niemniej jednak Trybunałowi na wystarczające zrozumienie 
kontekstu, w który wpisuje się przywołane pytanie, umożliwiając mu udzielenie 
użytecznej odpowiedzi, która pozwoli sądowi krajowemu na rozstrzygnięcie sporu 
w postępowaniu głównym w odniesieniu do wszystkich okoliczności stanu faktycz-
nego, które jedynie ten sąd może ocenić. Należy zatem uznać pytanie drugie za 
dopuszczalne.
36. Odnosząc się do istoty sprawy, przedstawione Trybunałowi uwagi dotyczące wy-
kładni art. 12 ust. 1 dyrektywy są zbieżne w zakresie interpretacji sformułowania 
„uzasadnione powody” jako okoliczności zewnętrznych lub niezależnych od woli da-
nego przedsiębiorstwa.
37. Odwołujący się w postępowaniu przed sądem krajowym precyzuje jednak, że 
strategia przedsiębiorstwa nie może nigdy sama w sobie stanowić usprawiedliwie-
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nia, oraz że w każdym razie należy ocenić konkretne zachowanie uprawnionego ze 
znaku towarowego wobec trudności niezwiązanych z przedsiębiorstwem.
38. Natomiast pozwana w postępowaniu przed sądem krajowym jest zdania, że 
przyczyny niezależne od przedsiębiorstwa, które opóźniają realizację jego uzasad-
nionej ekonomicznie strategii, stanowią uzasadnione powody nieużywania znaku 
towarowego.
39. W opinii Komisji nie zachodzą uzasadnione powody nieużywania znaku towaro-
wego, w sytuacji gdy realizacja strategii przedsiębiorstwa przez uprawnionego ze 
znaku towarowego, która zasadniczo zależy od jego woli, zostaje opóźniona z powo-
dów od niego niezależnych. Jej zdaniem, należy raczej uznać, że uprawniony ten nie 
przyjął strategii przedsiębiorstwa we właściwym czasie.
40. Wedle rządu austriackiego uzasadnione powody nieużywania znaku towarowe-
go zachodzą, jeżeli nieużywanie wynika z opóźnienia w starannej realizacji strategii 
przedsiębiorstwa, spowodowanego względami niezwiązanymi z przedsiębiorstwem, 
w szczególności przyczynami o charakterze prawnym lub bezwzględnymi przyczyna-
mi ekonomicznymi.
41. Wreszcie rząd francuski podniósł, że przez „uzasadnione powody” rozumieć na-
leży okoliczności niezależne od woli przedsiębiorstwa, takie jak wymogi władz pu-
blicznych lub przypadki siły wyższej.
42. Na wstępie należy rozważyć, czy pojęcie „uzasadnione powody” w rozumieniu 
art. 12 ust. 1 należy interpretować w sposób jednolity.
43. Konieczność jednolitego stosowania prawa wspólnotowego oraz zasada równe-
go traktowania wymagają, by brzmieniu przepisu prawa wspólnotowego, który nie 
odsyła wyraźnie do prawa państw członkowskich w celu określenia jego znaczenia 
i zasięgu, nadać w całej Wspólnocie niezależną i jednolitą wykładnię (zob. podobnie 
wyroki: z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C–287/98 Linster, Rec. s. I–6917, pkt 43, 
i z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C–40/01 Ansul, Rec. s. I–2439, pkt 26).
44. W pkt 31 przytoczonego wyżej wyroku w sprawie Ansul Trybunał uznał, że po-
jęcie „rzeczywiste używanie” znaku towarowego, użyte w art. 10 i 12 dyrektywy, 
należy interpretować w sposób jednolity. W istocie bowiem z motywów siódmego, 
ósmego i dziewiątego dyrektywy, jak i z art. 10–15 wynika, że intencją prawodaw-
cy wspólnotowego było poddanie utrzymania praw do znaku towarowego takim 
samym wymogom co do rzeczywistego używania we wszystkich państwach człon-
kowskich, tak aby poziom ochrony, z której korzystają znaki towarowe, nie różnił 
się w zależności od systemu prawnego (pkt 27–29 przywołanego wyroku). Skoro 
celem pojęcia „uzasadnione powody” jest umożliwienie usprawiedliwienia sytuacji, 
w których brak jest rzeczywistego używania znaku towarowego w celu uniknięcia 
jego wygaśnięcia, jego funkcja jest bezpośrednio powiązana z funkcją rzeczywiste-
go używania w ten sposób, że pojęcie „uzasadnione powody” odpowiada takim 
samym wymogom jednolitej wykładni, co pojęcie „rzeczywiste używanie” znaku 
towarowego.
45. W konsekwencji do Trybunału należy dokonanie jednolitej wykładni pojęcia 
„uzasadnione powody nieużywania” ujętego w art. 12 ust. 1 dyrektywy.
46. Powyższy przepis reguluje przypadki, w których znak towarowy zostaje zare-
jestrowany, ale uprawniony z tego znaku go nie używa. Jeżeli dzieje się tak w trak-
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cie nieprzerwanego okresu pięciu lat, prawa uprawnionego ze znaku mogą ulec 
wygaśnięciu, chyba że jest on w stanie wykazać, iż zaszły uzasadnione powody 
nieużywania.
47. Należy stwierdzić, że przepis ten nie zawiera żadnej wskazówki co do charakteru 
i właściwości „uzasadnionych powodów”, które przywołuje.
48. Niemniej jednak porozumienie TRIPS, którego Wspólnota jest stroną, odnosi się 
w art. 19 ust. 1 do obowiązku używania znaku jak i powodów mogących uzasadnić 
jego nieużywanie. Sformułowana tam definicja tego pojęcia może zatem stanowić 
element wykładni podobnego pojęcia uzasadnionych powodów, użytego w dyrek-
tywie.
49. Zgodnie z art. 19 ust. 1 porozumienia TRIPS okoliczności, które powstały nie-
zależnie od woli uprawnionego ze znaku towarowego, które stanowią przeszkody 
dla używania tego znaku są uważane za ważne przyczyny usprawiedliwiające nie-
używanie.
50. Należy zatem określić, jakie rodzaje okoliczności stanowią przeszkodę w używa-
niu znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu. W istocie nie jest sytuacją wy-
jątkową, że w pewnym momencie, niezależnie od woli uprawnionego ze znaku towa-
rowego, pojawiają się okoliczności utrudniające przygotowania do używania znaku, 
przy czym w wielu przypadkach trudności te są do przezwyciężenia.
51. Należy w tym zakresie stwierdzić, że ósmy motyw dyrektywy stanowi, iż „w celu 
ograniczenia ogólnej liczby zarejestrowanych […] we Wspólnocie znaków towaro-
wych […] istotnym jest stosowanie wymogu, że zarejestrowane znaki towarowe 
muszą być rzeczywiście używane lub, jeżeli nie są używane, powinny podlegać wy-
gaśnięciu”. W świetle tego motywu wydaje się oczywiste, że nadawanie zbyt sze-
rokiego zakresu pojęciu uzasadnionych powodów w kontekście nieużywania znaku 
towarowego byłoby sprzeczne logiką art. 12 ust. 1 dyrektywy. W istocie bowiem re-
alizacja celu ustanowionego w przywołanym motywie dyrektywy zostałaby podwa-
żona, jeżeli każda przeszkoda, nawet najdrobniejsza, zaistniała jednak niezależnie od 
woli uprawnionego ze znaku towarowego, byłaby wystarczającym uzasadnieniem 
nieużywania znaku.
52. W szczególności, jak słusznie podkreślił w pkt 79 opinii rzecznik generalny, nie 
wystarcza, by „przeszkody biurokratyczne”, takie jak podniesione w postępowaniu 
przed sądem krajowym, były niezależne od woli uprawnionego ze znaku, lecz prze-
szkody te winny ponadto pozostawać w bezpośrednim związku ze znakiem do tego 
stopnia, że jego używanie jest uzależnione od pomyślnego zakończenia procedur 
administracyjnych.
53. Należy niemniej jednak sprecyzować, że dana przeszkoda niekoniecznie musi 
uniemożliwiać używanie znaku towarowego, aby być uznaną za pozostającą w wy-
starczająco bezpośrednim związku ze znakiem towarowym. Stać się tak może rów-
nież, w przypadku gdy przeszkoda czyni używanie pozbawionym sensu. W istocie 
bowiem jeżeli charakter przeszkody stanowi istotnie utrudnienie dla odpowiednie-
go używania znaku, wymaganie od uprawnionego ze znaku jego używania wbrew 
wszelkim okolicznościom jest pozbawione sensu. Nie sposób jest, na przykład, racjo-
nalnie wymagać od uprawnionego ze znaku, by wprowadzał swe towary do obrotu 
w punktach sprzedaży konkurentów. W takich przypadkach nie wydaje się rozsąd-
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nym wymaganie od uprawionego do znaku towarowego, by zmienił strategię przed-
siębiorstwa, aby umożliwić jednak używanie tego znaku.
54. Wynika stąd, że jedynie przeszkody, które pozostają w wystarczająco bezpo-
średnim związku ze znakiem towarowym, czyniąc jego używanie niemożliwym lub 
pozbawionym sensu, i zachodzą w sposób niezależny od woli uprawnionego z tego 
znaku, mogą być uznane za „uzasadnione powody nieużywania” tego znaku towa-
rowego. W odniesieniu do każdego przypadku należy rozważyć, czy zmiana strategii 
przedsiębiorstwa w celu obejścia określonej przeszkody czyni pozbawionym sensu 
używanie danego znaku. Do sądu krajowego, przed którym zawisła sprawa w postę-
powaniu głównym i który jako jedyny jest właściwy do ustalenia okoliczności mają-
cych znaczenie dla sprawy, należy zastosowanie tej oceny w ramach sporu.
55. Mając na względzie powyższe uwagi, na drugie pytanie prejudycjalne należy od-
powiedzieć, że art. 12 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sta-
nowią „uzasadnione podstawy nieużywania” znaku towarowego przeszkody, które 
pozostają w bezpośrednim związku ze znakiem, czyniąc jego używanie niemożliwym 
lub pozbawionym sensu, i zachodzą niezależnie od woli uprawnionego ze znaku. 
Do sądu krajowego należy ocena okoliczności faktycznych sprawy w postępowaniu 
głównym w świetle tych wskazówek.



240

VIII.   RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU

5. C–17/06 (11.09.2007) 
Céline SARL przeciwko Céline SA

nazwa handlowa, firma i szyld objęte zakresem prawa do znaku towarowego

wyrOK trybunału (wielka izba) z dnia 11 września 2007 r.  
w sprawie C–17/06 Céline Sarl przeciwko Céline Sa

teza

używanie przez osobę trzecią, która nie jest do tego upoważniona, firmy, nazwy 
handlowej lub szyldu identycznych z wcześniejszym znakiem towarowym w ra-
mach działalności polegającej na sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla któ-
rych znak ten został zarejestrowany, stanowi używanie, którego właściciel wspo-
mnianego znaku towarowego jest uprawniony zakazać na podstawie art. 5 ust. 1 
lit. a) pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na 
celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych, jeżeli używanie tego oznaczenia wpływa negatywnie lub może w ten 
sposób wpływać na pełnione przez ten znak funkcje. 
jeżeli ma to miejsce, art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 może stać na prze-
szkodzie takiemu zakazaniu wyłącznie w przypadku, gdy osoba trzecia używa 
własnej firmy lub nazwy handlowej zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu 
i przemyśle.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 
ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na 
celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków to-
warowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Céline SA a Céline SARL w przed-
miocie używania przez tę ostatnią firmy „Céline” i szyldu „Céline”.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
Głównym przedmiotem działalności Céline SA, spółki utworzonej pod tą nazwą 
w dniu 9 lipca 1928 r., jest wytwarzanie i sprzedaż artykułów ubraniowych oraz do-
datków odzieżowych.
W dniu 19 kwietnia 1948 r. spółka ta dokonała zgłoszenia słownego znaku towaro-
wego CÉLINE, którego rejestracja podlegała od tego czasu przedłużaniu, ostatnio 
w dniu 6 marca 1998 r. Znak ten odnosi się do wszystkich towarów należących do 
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klas 1–42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej 
klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., 
zrewidowanego i zmienionego, a w szczególności obejmuje „odzież i obuwie”.
A. Grynfogel został wpisany w dniu 25 września 1950 r. do rejestru handlowego 
i spółek handlowych w Nancy jako prowadzący przedsiębiorstwo handlowe w za-
kresie odzieży męskiej i damskiej działające pod szyldem „Céline”.
Céline SARL oświadczyła, że jej prawo do używania szyldu „Céline” wywodzi się 
z prawa A. Grynfogela za pośrednictwem podmiotów prowadzących kolejno to 
przedsiębiorstwo handlowe. Spółka ta została wpisana do rejestru handlowego 
i spółek handlowych w dniu 31 stycznia 1992 r. w celu prowadzenia przedsiębior-
stwa handlowego w zakresie prêt-à-porter, bielizny, konfekcji, futer, odzieży i wszel-
kich dodatków.
Po uzyskaniu informacji o tym fakcie, Céline SA wystąpiła przeciwko Céline SARL 
z powództwem o zaprzestanie naruszania prawa do znaku towarowego CÉLINE i czy-
nów nieuczciwej konkurencji polegających na przywłaszczeniu firmy „Céline” i szyl-
du „Céline” oraz o naprawienie wynikłej z nich szkody.
Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2005 r. Tribunal de grande instance de Nancy (sąd okrę-
gowy w Nancy) uwzględnił żądania Céline SA w całości i zakazał wszelkiego uży-
wania przez Céline SARL wyrazu „Céline” – samodzielnie lub w połączeniu z innymi 
wyrazami – pod jakimkolwiek tytułem, nakazał jej dokonania zmiany swojej nazwy 
celem przyjęcia określenia, które nie będzie wprowadzać w błąd poprzez pomyle-
nie z wcześniejszym znakiem towarowym CÉLINE i szyldem „Céline” oraz nakazał 
jej dokonania zapłaty na rzecz Céline SA 25 000 EUR tytułem odszkodowania wraz 
z odsetkami.
W dniu 4 lipca 2005 r. Céline SARL odwołała się od tego wyroku do Cour d’appel de 
Nancy (sąd apelacyjny w Nancy), podnosząc, że używanie oznaczenia identyczne-
go z wcześniejszym słownym znakiem towarowym w charakterze firmy lub szyldu 
nie stanowi naruszenia prawa do znaku towarowego, ponieważ ani firma, ani szyld 
nie służą odróżnianiu towarów lub usług, a w każdym razie nie mogą prowadzić do 
wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia omawianych towarów z uwagi 
na to, że Céline SA działa wyłącznie na rynku odzieży i dodatków luksusowych.
Cour d’appel de Nancy postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie prejudycjalne:

„Czy wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy […] należy dokonywać w ten sposób, że 
przyjęcie przez osobę trzecią, która nie została do tego upoważniona, zarejestro-
wanego słownego znaku towarowego jako firmy, nazwy handlowej czy szyldu 
w ramach działalności polegającej na sprzedaży identycznych towarów stanowi 
działanie polegające na używaniu tego znaku towarowego w obrocie handlowym, 
do zakazania którego jest uprawniony właściciel z racji posiadania wyłącznego 
prawa do tego znaku?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego 
13. Zadając to pytanie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy używa-
nie przez osobę trzecią w charakterze firmy, nazwy handlowej lub szyldu oznacze-
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nia identycznego z wcześniejszym słownym znakiem, które ma miejsce w ramach 
działalności sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których wcześniejszy znak 
towarowy został zarejestrowany, stanowi używanie, którego właściciel znaku towa-
rowego jest uprawniony zakazać na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy.

W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy
14. Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy zarejestrowany znak towarowy 
przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 
lit. a) dyrektywy te wyłączne prawa uprawniają właściciela do zakazania osobom 
trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia 
identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla 
których został on zarejestrowany. Inne przepisy dyrektywy, takie jak art. 6, wprowa-
dzają pewne ograniczenia w zakresie skutków znaku towarowego.
15. Celem uniknięcia zróżnicowania ochrony, jaka przyznana jest właścicielowi zna-
ku towarowego w różnych państwach, Trybunał ma za zadanie dokonać jednolitej 
wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy, a zwłaszcza zawartego w nim pojęcia „używania” 
(wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C–206/01 Arsenal Football Club, Rec. 
s. I–10273, pkt 45; z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C–48/05 Adam Opel, Zb.Orz. 
s. I–1017, pkt 17).
16. Jak wynika z orzecznictwa Trybunału (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football 
Club; wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C–245/02 AnheuserBusch, Zb.Orz. 
s. I–10989; ww. wyrok w sprawie Adam Opel), działając na podstawie art. 5 ust. 1 
lit. a) dyrektywy, właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może zakazać 
używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z jego znakiem wyłącznie 
w przypadku, gdy zostały spełnione kumulatywnie cztery przesłanki:

 – używanie to musi mieć miejsce w obrocie handlowym,
 – musi się ono odbywać bez zgody właściciela znaku towarowego,
 – musi ono zachodzić w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla 

których został zarejestrowany znak towarowy, oraz
 – musi lub może ono negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funk-

cje, a w szczególności na jego podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie 
konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.

17. W postępowaniu przed sądem krajowym bezsporne jest, że używanie ozna-
czenia identycznego z omawianym znakiem towarowym ma miejsce w kontekście 
działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie 
w sferze prywatnej. W konsekwencji oznaczenie to używane jest w obrocie han-
dlowym (zob. analogicznie ww. wyroki w sprawach Arsenal Football Club, pkt 40, 
i Adam Opel, pkt 18).
18. Równie bezsporny pozostaje fakt braku zgody właściciela znaku towarowego 
będącego przedmiotem postępowania przed sądem krajowym na używanie wspo-
mnianego oznaczenia.
19. Céline SARL zaprzecza natomiast, jakoby oznaczenie identyczne z omawianym 
znakiem towarowym było używane „dla towarów” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy.
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20. Z systematyki art. 5 dyrektywy wynika, że używanie oznaczenia dla towarów lub 
usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy ma na celu odróżnienie wspomnia-
nych towarów lub usług, podczas gdy art. 5 ust. 5 dyrektywy odnosi się do „używa-
ni[a] oznaczenia w celach innych niż odróżnienie towarów lub usług” (wyrok z dnia 
23 lutego 1999 r. w sprawie C–63/97 BMW, Rec. s. I–905, pkt 38).
21. Firma, nazwa handlowa czy szyld nie mają same w sobie za cel odróżniania towa-
rów lub usług (zob. podobnie wyroki: z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie C–23/01 
Robelco, Rec. s. I–10913, pkt 34; ww. wyrok w sprawie AnheuserBusch, pkt 64). 
W istocie firma ma za zadanie określać spółkę, natomiast nazwa handlowa lub szyld 
mają na celu oznakowanie działalności handlowej. Wobec tego, w przypadku gdy 
używanie firmy, nazwy handlowej lub szyldu ogranicza się do określania spółki lub 
oznakowania działalności handlowej, nie może być ono uznane za używanie „dla to-
warów lub usług” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy.
22. Używanie „dla towarów” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy ma natomiast 
miejsce w przypadku, gdy osoba trzecia umieszcza oznaczenie stanowiące jej firmę, 
nazwę handlową lub szyld na towarach, których sprzedażą się zajmuje (zob. podob-
nie ww. wyroki w sprawach Arsenal Football Club, pkt 41, i Adam Opel, pkt 20).
23. Ponadto, nawet jeśli oznaczenie nie zostało umieszczone, to z używaniem „dla 
towarów lub usług” w rozumieniu wspomnianego przepisu mamy do czynienia także 
wtedy, gdy osoba trzecia używa wspomnianego oznaczenia w sposób, który usta-
nawia związek między oznaczeniem stanowiącym firmę, nazwę handlową lub szyld 
a sprzedawanymi przez nią towarami lub świadczonymi przez nią usługami.
24. Do sądu krajowego w ramach prowadzonego przed nim postępowania należy 
zbadanie, czy używanie przez Céline SARL oznaczenia „Céline” stanowi używanie 
tego oznaczenia dla rozpatrywanych towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy.
25. Wreszcie Céline SARL utrzymuje, że nie może być tu mowy o wprowadzeniu od-
biorców w błąd co do pochodzenia omawianych towarów.
26. Jak to już zostało przypomniane w pkt 16 niniejszego wyroku, używanie przez oso-
bę trzecią oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym bez zgo-
dy jego właściciela i w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak ten został 
zarejestrowany, może zostać zakazane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy je-
dynie w przypadku, gdy wpływa negatywnie lub może w ten sposób wpływać na peł-
nione przez znak towarowy funkcje, a w szczególności na jego podstawową funkcję, 
jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług.
27. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy osoba trzecia używa ozna-
czenia w odniesieniu do własnych towarów lub usług w taki sposób, że konsumen-
ci mogliby uznać, iż oznaczenie to określa pochodzenie danych towarów lub usług. 
W istocie w takim przypadku używanie takiego oznaczenia może zagrozić pełnieniu 
przez dany znak jego podstawowej funkcji, ponieważ aby znak towarowy mógł speł-
niać swoje zadanie jako podstawowy element systemu niezakłóconej konkurencji, 
którego stworzenie jest celem traktatu WE, musi on gwarantować, że wszystkie to-
wary lub usługi nim opatrzone oferowane są pod kontrolą jednego przedsiębior-
stwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. podobnie ww. 
wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 48 oraz wskazane w nim orzecznictwo, 
jak również pkt 56–59).
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28. Do sądu krajowego w ramach prowadzonego przed nim postępowania należy 
zbadanie, czy używanie przez Céline SARL oznaczenia „Céline” wpływa negatyw-
nie lub może w ten sposób wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje, 
a w szczególności na jego podstawową funkcję.

W przedmiocie wykładni art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy
29. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zadaniem Trybunału jest dostarczenie 
sądowi krajowemu wszystkich elementów wykładni prawa wspólnotowego, które 
mogą okazać się użyteczne dla wydania wyroku w zawisłej przed nim sprawie, nie-
zależnie od tego, czy sąd krajowy podniósł daną kwestię w przedstawionym pytaniu 
(ww. wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 31 oraz wskazane w nim orzecznictwo). 
30. W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
prawo przyznane przez znak towarowy nie upoważnia jego właściciela do zakazania 
osobie trzeciej używania w obrocie handlowym jej własnego nazwiska lub adresu, 
pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu 
i przemyśle.
31. Trybunał orzekł już w przeszłości, że przepis ten nie ogranicza się do nazwisk 
osób fizycznych (ww. wyrok w sprawie AnheuserBusch, pkt 77–80).
32. Wobec powyższego, w przypadku gdyby sąd krajowy doszedł do przekonania, że 
Céline SA jest uprawniona na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy do zakazania 
Céline SARL używania oznaczenia „Céline”, należy, tak aby umożliwić temu sądo-
wi rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu, rozważyć, czy w takiej sytuacji jak 
ta będąca przedmiotem postępowania przed sądem krajowym art. 6 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy stoi na przeszkodzie temu, by właściciel zakazał osobie trzeciej używania 
w charakterze firmy lub nazwy handlowej oznaczenia identycznego z jego znakiem 
towarowym.
33. Trybunał orzekł już w przeszłości, że wymóg, aby używanie to „pozostawało 
w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”, sformułowany w art. 6 
ust. 1 dyrektywy, stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania uzasadnio-
nych interesów właściciela znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Anheuser-
Busch, pkt 82).
34. W tym względzie należy wskazać, iż spełnienie wspomnianego wymogu uczciwe-
go używania powinno być oceniane przy wzięciu pod uwagę, z jednej strony, stop-
nia, w jakim używanie nazwy handlowej przez osobę trzecią byłoby odbierane przez 
dany krąg odbiorców, a przynajmniej znaczną część tej grupy, jako wskazujące na 
związek między towarami lub usługami osoby trzeciej a właścicielem znaku towaro-
wego czy też osobą uprawnioną do używania znaku, przy czym, z drugiej strony, oso-
ba trzecia musiałaby być tego świadoma. Czynnikiem, który również należy wziąć 
pod uwagę przy dokonywaniu owej oceny, jest okoliczność, że chodzi o znak towa-
rowy cieszący się określoną renomą w państwie członkowskim, w którym został on 
zarejestrowany i w którym żąda się jego ochrony, z której to renomy osoba trzecia 
mogłaby czerpać korzyści w ramach sprzedaży własnych towarów lub świadczenia 
własnych usług (ww. wyrok w sprawie AnheuserBusch, pkt 83).
35. Do sądu krajowego należy zatem dokonanie całościowej oceny wszystkich istot-
nych okoliczności sprawy w zawisłym przed nim sporze, tak aby móc w szczegól-
ności rozstrzygnąć, czy Céline SARL może zostać uznana za podmiot dopuszczający 
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się czynu nieuczciwej konkurencji względem Céline SA (zob. podobnie ww. wyrok 
w sprawie AnheuserBusch, pkt 84).
36. Mając na uwadze ogół powyższych rozważań, na postawione pytanie należy od-
powiedzieć w ten sposób, że używanie przez osobę trzecią, która nie jest do tego 
upoważniona, firmy, nazwy handlowej lub szyldu identycznych z wcześniejszym zna-
kiem towarowym w ramach działalności polegającej na sprzedaży towarów identycz-
nych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, stanowi używanie, którego 
właściciel wspomnianego znaku towarowego jest uprawniony zakazać na podstawie 
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy, jeżeli używanie tego oznaczenia wpływa negatywnie 
lub może w ten sposób wpływać na pełnione przez ten znak funkcje.
Jeżeli ma to miejsce, art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy może stać na przeszkodzie takiemu 
zakazaniu wyłącznie w przypadku, gdy osoba trzecia używa własnej firmy lub nazwy 
handlowej zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
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6. C–442/07 (9.12.2008) 
Verein Radetzky-Orden przeciwko Bundesvereinigung 
Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”

Pojęcie rzeczywistego używania

wyrOK trybunału (wielka izba) 9 grudnia 2008 r. 
w sprawie C–442/07 Verein radetzky-Orden  

przeciwko bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall radetzky”

teza

artykuł 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy jest 
rzeczywiście używany wówczas, gdy stowarzyszenie niemające celu zarobkowego 
używa go w relacjach z klientami, w celu zapowiedzi organizowanych uroczysto-
ści, na papierze firmowym i materiałach reklamowych oraz gdy jego członkowie 
umieszczają go na odznakach, które noszą podczas zbiórki i rozdzielania darów.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni pierw-
szej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliże-
nie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 
(Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Verein Radetzky-Orden 
(zwanym dalej „Radetzky-Orden”) a Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmar-
schall Radetzky” (zwanym dalej „BKFR”) dotyczącego wygaśnięcia praw do znaków 
towarowych należących do tego stowarzyszenia niemającego celu zarobkowego 
z uwagi na brak rzeczywistego używania.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
BKFR zajmuje się z jednej strony kultywowaniem żołnierskich tradycji poprzez, na 
przykład, organizację uroczystości ku czci poległych, mszy za ich pamięć, spotkań 
kombatanckich oraz opiekę nad pomnikami ku czci poległych, a z drugiej strony pro-
wadzeniem działalności charytatywnej poprzez zbiórkę darów pieniężnych i rzeczo-
wych oraz ich rozdzielanie wśród osób potrzebujących. 
Jest ono uprawnione z prawa ochronnego na słowne i graficzne znaki towarowe 
odpowiadające wyglądem odznaczeniom honorowym. Znaki te są wpisane do re-



247

C–442/07 (9.12.2008)

jestru znaków towarowych prowadzonego przez austriacki urząd patentowy. Okres 
ochrony tych znaków rozpoczął się w dniu 8 stycznia 1996 r. Każdy z tych znaków 
został zarejestrowany dla klasy 37 – obejmującej między innymi usługi opieki nad 
pomnikami, 41 – odnoszącej się między innymi do prowadzenia działalności w za-
kresie kultury, oraz 42 (obecnie 45) – obejmującej między innymi usługi socjalne, 
wszystkie te klasy w rozumieniu porozumienia nicejskiego dotyczącego międzyna-
rodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 
1957 r., ze zmianami.
BKFR nadaje odznaczenia i medale, które odpowiadają wizerunkiem znakom towa-
rowym będącym przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym. Po-
nadto niektórzy członkowie BKFR noszą te odznaczenia i medale podczas różnych 
uroczystości oraz podczas zbiórki i rozdzielania darów. Wreszcie wspomniane znaki 
towarowe są umieszczane na zaproszeniach na uroczystości, na papierze firmowym 
oraz w korespondencji stowarzyszenia.
W dniu 17 sierpnia 2004 r. Radetzky-Orden wniósł o wykreślenie tych znaków z po-
wodu nieużywania w rozumieniu art. 33a MSchG. Na poparcie tego wniosku podniósł 
on, że w ostatnich pięciu latach BKFR nie używało tych znaków w obrocie handlowym. 
Wydział unieważnień austriackiego urzędu patentowego uwzględnił wniosek Ra-
detzky-Orden. BKFR odwołało się od tej decyzji do Oberster Patent- und Markense-
nat (wyższej izby ds. patentów i znaków towarowych).
To właśnie w tych okolicznościach Oberster Patent- und Markensenat zdecydował 
zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym w przedmiocie następującego pytania:
„Czy art. 12 ust. 1 [dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy 
jest (rzeczywiście) używany w celu odróżnienia towarów i usług jednego przedsię-
biorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw, jeżeli stowarzyszenie niema-
jące celu zarobkowego używa go w celu zapowiedzi organizowanych uroczystości, 
na papierze firmowym oraz na swych materiałach reklamowych, a jego członkowie 
używają go ponadto podczas zbiórki i rozdzielania darów poprzez noszenie odznak 
odpowiadających wizerunkiem temu znakowi?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
13. Pod pojęciem rzeczywistego używania w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 
należy rozumieć używanie, które nie ma charakteru symbolicznego, nastawionego 
wyłącznie na utrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy. Musi to być zatem 
używanie faktyczne, zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest 
zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa 
oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, 
poprzez umożliwienie mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienia tego 
towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe (wyrok 
z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C–40/01 Ansul, Rec. s. I–2439, pkt 35, 36).
14. Jak wskazał Trybunał, z tak rozumianego pojęcia rzeczywistego używania znaku 
towarowego wynika, że uprawniony z tego znaku winien go używać na rynku chro-
nionych tym znakiem towarów lub usług, a nie jedynie w zakresie wewnętrznych 
potrzeb danego przedsiębiorstwa. Ochrona znaku towarowego i skutki, na które 
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w wyniku jego rejestracji można powoływać się względem osób trzecich, nie mogą 
trwać, jeżeli znak towarowy utracił podstawę do występowania w obrocie, jaką jest 
wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów lub usług opatrzonych ozna-
czeniem tworzącym ten znak względem towarów lub usług pochodzących z innych 
przedsiębiorstw (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 37).
15. Gospodarcze konotacje znaków towarowych i ich używania wynikają ponadto 
z konwencji paryskiej, w której znaki towarowe są określane jako „znaki [przemy-
słowe lub handlowe]”. Z motywu dwunastego dyrektywy wynika przy tym, że jej 
wykładnia winna pozostawać w zgodzie z tą konwencją.
16. Co się tyczy zagadnienia, czy można uznać, że stowarzyszenie niemające celu 
zarobkowego, prowadzące działalność opisaną w pkt 7 i 9 niniejszego wyroku, rze-
czywiście używa znaku towarowego w rozumieniu wyżej wymienionego wyroku 
w sprawie Ansul, należy wskazać, że okoliczność, iż oznaczone towary lub usługi są 
oferowane bez celu zarobkowego, nie jest rozstrzygająca.
17. Okoliczność, że stowarzyszenie charytatywne nie działa w celu zarobkowym, nie 
wyklucza bowiem, iż może ono mieć za cel wykreowanie, a następnie zachowanie 
rynku zbytu dla swoich towarów i usług.
18. Ponadto, co przyznaje Radetzky-Orden w pisemnych uwagach przedstawionych 
przed Trybunałem, istnieją odpłatne usługi dobroczynne. W istocie w nowoczesnym 
społeczeństwie pojawiły się różne rodzaje stowarzyszeń niemających celu zarobko-
wego, które na pierwszy rzut oka świadczą swe usługi nieodpłatnie, a tak naprawdę 
są finansowane z dotacji lub otrzymują zapłatę w różnej postaci.
19. Z powyższego wynika, że nie jest wykluczone, iż znaki towarowe zarejestrowane 
przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego mają rację bytu w tym sensie, 
że chronią stowarzyszenie przed ewentualnym używaniem identycznych lub podob-
nych oznaczeń przez osoby trzecie w obrocie handlowym.
20. Tak długo jak omawiane stowarzyszenie używa znaków towarowych, z których 
jest uprawnione, do celów identyfikowania i promowania towarów lub usług, dla 
których są one zarejestrowane, jest to używanie faktyczne, które stanowi „rzeczy-
wiste używanie” w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy.
21. W istocie w przypadku gdy stowarzyszenie niemające celu zarobkowego zareje-
strowało w charakterze znaków towarowych oznaczenia używane przezeń do iden-
tyfikowania swych towarów lub usług, nie można mu zarzucać, że nie używa ich 
faktycznie, gdy używa ich w odniesieniu do wspomnianych towarów lub usług.
22. W każdym razie – zgodnie z tym, co orzekł Trybunał w pkt 37 wyżej wymienio-
nego wyroku w sprawie Ansul i co wskazał rzecznik generalny w pkt 30 swej opinii 
– używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie niemające celu zarobkowego 
podczas czysto prywatnych uroczystości lub w celu ich zapowiedzi lub promocji sta-
nowi używanie znaku na potrzeby wewnętrzne, a nie rzeczywiste używanie w rozu-
mieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy.
23. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy BKFR używa znaków towarowych, z któ-
rych jest uprawnione, do celów identyfikowania swych towarów lub usług i promo-
wania ich wśród ogółu odbiorców, czy też, przeciwnie, używanie to jest ograniczone 
do wewnętrznych potrzeb stowarzyszenia.
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24. W świetle ogółu powyższych rozważań na przedłożone pytanie należy odpo-
wiedzieć, że art. 12 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że znak 
towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy stowarzyszenie niemające 
celu zarobkowego używa go w relacjach z klientami, w celu zapowiedzi organi-
zowanych uroczystości, na papierze firmowym i materiałach reklamowych oraz 
gdy jego członkowie umieszczają go na odznakach, które noszą podczas zbiórki 
i rozdzielania darów.
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7. C–62/08 (19.02.2009) 
UDV North America, Inc. przeciwko Brandtraders NV

Pojęcie używania 

POStanOwIenIe trybunału (druga izba) z dnia 19 lutego 2009 r.  
w sprawie C–62/08 uDV north america, Inc. przeciwko brandtraders nV

teza

Pojęcie używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
rady (we) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego obejmuje taką sytuację jak występująca w postępowaniu przed są-
dem krajowym, w której pośrednik handlowy działający w imieniu własnym, ale 
na rachunek sprzedającego, i niebędący w związku z tym uczestnikiem obrotu to-
warami, w ramach którego sam jest stroną umowy, używa w swej dokumenta-
cji handlowej oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym 
w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest 
zarejestrowany.

POStanOwIenIe

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 
ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. 
w sprawie unijnego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między UDV North America Inc. (zwaną 
dalej „UDV”), spółką mającą siedzibę w Stamford (Stany Zjednoczone), a Brandtra-
ders NV (zwaną dalej „Brandtraders”), spółką mającą siedzibę w Zeebrugge (Belgia), 
dotyczącego używania przez tę ostatnią wspólnotowego znaku towarowego Smir-
noff Ice, którego UDV jest właścicielem.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
UDV jest właścicielem unijnego znaku towarowego Smirnoff Ice. Znak ten został za-
rejestrowany pod numerem 001540913 ze skutkiem od dnia 6 marca 2000 r. dla 
towarów należących do klasy 33 porozumienia nicejskiego: „napoje alkoholowe, 
a mianowicie napoje na bazie spirytusu destylowanego i likiery”.
Brandtraders jest administratorem strony internetowej (zwanej dalej „stroną inter-
netową”), na której zrzeszone spółki mogą anonimowo umieszczać ogłoszenia jako 
sprzedający lub kupujący i na której mogą one, również anonimowo, negocjować 
swoje transakcje i dochodzić ewentualnie do porozumienia zgodnie z ogólnymi wa-
runkami przedstawionymi na tej stronie.
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Strona ta może być również konsultowana przez podmioty niezrzeszone, które mogą 
zapoznać się z ofertą i popytem, przy czym podmioty takie nie są informowane 
o miejscu przechowywania towarów lub o żądanych za nie cenach.
Zgodnie z ogólnymi warunkami po uzyskaniu informacji o dojściu do porozumienia 
Brandtraders zawiera z kupującym, w zamian za prowizję, umowę kupna-sprzedaży, 
działając jako komisant, czyli w imieniu własnym, ale na rachunek sprzedającego.
W dniu 11 grudnia 2001 r. jeden ze sprzedających umieścił na stronie internetowej 
ofertę sprzedaży towarów określanych „Smirnoff Ice/24 btl/30 cl/5%”, wskazując do-
stępną ilość i fakt, że chodziło o towary o tzw. statusie celnym „T 1”, czyli towary, 
które znajdują się we wspólnotowym tranzycie zewnętrznym.
W dniu 13 grudnia 2001 r. na wniosek UDV komornik sporządził protokół, który za-
wierał pełną kopię strony internetowej, a zatem również ofertę dotyczącą omawia-
nych towarów w postaci, w jakiej była ona dostępna dla podmiotów niezrzeszonych.
W dniu 19 grudnia 2001 r. w następstwie wniosku o zaniechanie złożonego jedno-
stronnie przez UDV voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (prezes 
sądu gospodarczego w Brukseli) nakazał Brandtraders w drodze postanowienia za-
chowanie omawianych towarów w ich ówczesnym stanie i nałożył na nią grzywnę 
w wysokości 500 EUR za każdy egzemplarz, który nie zostanie zachowany w takim 
stanie. W postanowieniu tym wskazano również biegłego właściwego do dokonania 
bardziej szczegółowego opisu zarzucanego naruszenia.
Jak wynika z postanowienia odsyłającego i akt sprawy, w oparciu o opinię biegłego 
okoliczności faktyczne w postępowaniu przed sądem krajowym zostały następnie 
ustalone w następujący sposób.
W następstwie umieszczenia oferty na stronie internetowej Hillyard Trading Ltd 
(zwana dalej „Hillyard”), spółka mająca siedzibę w Gibraltarze, porozumiała się 
z Checkprice UK Ltd (zwaną dalej „Checkprice”), spółką mającą siedzibę w Norwich 
(Zjednoczone Królestwo) co do sprzedaży na rzecz tej ostatniej 3040 kartonów, 
każdy zawierający 24 butelek, Smirnoff Ice pochodzących z Kapsztadu (Afryka Po-
łudniowa).
W dniu 3 września 2001 r. Brandtraders zawarła z Checkprice, w imieniu własnym, 
ale na rachunek Hillyard, umowę kupna-sprzedaży na warunkach, co do których po-
rozumiały się Hillyard i Checkprice, i skierowała do Hillyard pisemne potwierdze-
nie zawarcia tej umowy. Znak towarowy Smirnoff Ice występował w tym pisemnym 
potwierdzeniu, jednak nie w umowie kupna-sprzedaży. We wspomnianym piśmie 
wskazano również, że Brandtraders występowała w imieniu własnym, ale na rachu-
nek sprzedającego.
W dniu 15 października 2001 r. Brandtraders wysłała do Checkprice fakturę obej-
mującą 2846 kartonów nieodprawionego towaru, gdyż 194 kartonów zostało uszko-
dzonych przy wyładowywaniu. Faktura ta opiewała na cenę sprzedaży powiększoną 
o prowizję Brandtraders. Wymieniała ona znak towarowy Smirnoff Ice.
Po zapłacie tej faktury w dniu 22 października 2001 r. towary wyładowane w porcie 
Felixstowe (Zjednoczone Królestwo) zostały przekazane Checkprice i następnie do-
puszczone do wolnego obrotu.
W dniu 30 października 2001 r., po otrzymaniu noty kredytowej za uszkodzone kar-
tony, wydanej przez Hillyard w dniu 29 października 2001 r., Brandtraders zapłaciła 
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skierowaną do niej przez Hillyard w dniu 18 września 2001 r. fakturę za omawiane 
towary. Faktura ta wymieniała znak towarowy Smirnoff Ice.
W dniu 28 grudnia 2001 r. UDV przypozwała Brandtraders w ramach powództwa 
o zaniechanie wniesionego do voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brus-
sel, działającego jako sędzia orzekający w przedmiocie środka tymczasowego.
Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2002 r. stwierdzono dopuszczalność i zasadność 
tego powództwa.
Zgodnie z tym postanowieniem, wydanym w postępowaniu spornym, Brandtra-
ders dopuściła się naruszenia art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ, po 
pierwsze, w dniu 3 września 2001 r. nabyła od Hillyard partię butelek Smirnoff Ice, 
które sprzedała następnie na rzecz Checkprice, po drugie, reklamowała tę transakcję 
na stronie internetowej przed jej zawarciem i wreszcie reklamowała tę transakcję 
na stronie internetowej po jej zawarciu, w dniu 13 grudnia 2001 r. Ponadto wzglę-
dem Brandtraders wydano zakaz ponawiania tych naruszeń pod rygorem nałożenia 
grzywny w wysokości 100 EUR za każde popełnione naruszenie.
Rozstrzygający odwołanie od tego postanowienia Hof van beroep te Brussel (sąd 
apelacyjny w Brukseli) wyrokiem z dnia 23 września 2003 r. orzekł o jego uchyleniu 
i oddalił jako bezzasadne przedstawione przez UDV żądanie zaniechania.
Sąd ten uznał, po pierwsze, że wyładowanie towaru w porcie Felixtowe pod kierow-
nictwem partnera logistycznego Brandtraders nie może w żadnym razie wskazywać 
na używanie znaku towarowego Smirnoff Ice przez tę ostatnią.
Po drugie, zdaniem Hof van beroep te Brussel, ze względu na to, że zawarte na 
stronie internetowej informacje nie są tam umieszczane przez Brandtraders, 
a przy tym spółka ta nie sprawuje żadnej kontroli nad umieszczanymi na tej stro-
nie ofertami, będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym 
oferowanie towarów opatrzonych znakiem towarowym Smirnoff Ice nie może zo-
stać przypisane tej spółce. Sąd ten wywiódł z tego, że w niniejszym przypadku nie 
mamy do czynienia z używaniem w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 
nr 40/94.
Po trzecie, jeżeli chodzi o wymienienie znaku towarowego Smirnoff Ice w dokumen-
tacji handlowej Brandtraders, w szczególności w pisemnym potwierdzeniu i na fak-
turach, Hof van beroep te Brussel orzekł, że stanowi to używanie w obrocie handlo-
wym mające miejsce na terytorium Wspólnoty, nawet jeżeli w danym przypadku 
towary nie znajdują się na tym terytorium.
Sąd ten stwierdził jednak, że z uwagi na to, iż Brandtraders nie używała oznaczenia 
identycznego ze znakiem towarowym, którego dotyczy postępowanie przed sądem 
krajowym, jako uczestnik obrotu towarami, w ramach którego sama jest stroną 
umowy, ponieważ działała na rachunek osoby trzeciej, w tym wypadku sprzedają-
cego, nie używała ona tego oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia nr 40/94.
Od wyroku z dnia 23 września 2003 r. UDV odwołała się do Hof van Cassatie (trybu-
nał kasacyjny), podnosząc, że wbrew temu, co zostało orzeczone przez hof van be-
roep te Brussel, w ramach stosowania art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
nr 40/94 działanie przez daną osobę trzecią, w tym przypadku Brandtraders, wystę-
pującą jako pośrednik handlowy, na własny rachunek lub używanie znaku towaro-
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wego jako uczestnik obrotu towarami, w ramach którego sama jest stroną umowy, 
nie jest wymagane do tego, aby można było uznać, że osoba ta używa oznaczenia 
w rozumieniu wspomnianego przepisu.
W tych okolicznościach Hof van Cassatie postanowił zawiesić postępowanie i zwró-
cić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy dla stwierdzenia używania oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 

lit. d) rozporządzenia […] nr 40/94 […] konieczne jest, by osoba trzecia w rozumie-
niu art. 9 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia:
a) używała oznaczenia na własny rachunek?
b) używała oznaczenia jako uczestnik obrotu towarami, w ramach którego sama 

jest stroną umowy?
2) Czy pośrednik, który działa w imieniu własnym, ale nie na własny rachunek, może 

zostać uznany za osobę trzecią, która używa oznaczenia w rozumieniu wyżej 
wskazanego przepisu?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
28. Zważywszy, że odpowiedź na postawione pytania nie pozostawia żadnych uza-
sadnionych wątpliwości, zgodnie z art. 104 § 3 akapit drugi regulaminu Trybunał 
poinformował sąd krajowy, że zamierza orzec postanowieniem z uzasadnieniem, 
i wezwał podmioty wymienione w art. 23 statutu Trybunału Sprawiedliwości do 
przedstawienia ewentualnych uwag w tym względzie.
29. W odpowiedzi na wezwanie Trybunału UDV nie przedstawiła żadnych obiekcji 
względem wyrażonego przez Trybunał zamiaru orzeczenia postanowieniem z uza-
sadnieniem. Rząd Zjednoczonego Królestwa odpowiedział na to wezwanie, wskazu-
jąc, że nie jest zainteresowany przedstawieniem uwag w tym względzie.
30. W swych pytaniach sąd krajowy zwraca się w istocie o wyjaśnienie, czy pojęcie 
używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 
obejmuje taką sytuację jak występująca w postępowaniu przed sądem krajowym, 
w której pośrednik handlowy działający w imieniu własnym, ale na rachunek sprze-
dającego, i niebędący w związku z tym uczestnikiem obrotu towarami, w ramach 
którego sam jest stroną umowy, używa w swej dokumentacji handlowej oznaczenia 
identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów 
lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany.
31. Na wstępie należy przede wszystkim zauważyć, że jedno z naruszeń zarzucanych 
spółce Brandtraders, co do którego Hof van beroep te Brussel orzekł, iż wskazanie 
na stronie internetowej znaku towarowego Smirnoff Ice, zawarte w ofercie będą-
cej przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, nie może zostać 
przypisane spółce Brandtraders i nie stanowi zatem używania w rozumieniu art. 9 
ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, nie zostało objęte odwołaniem UDV do Hof 
van Cassatie i co za tym idzie, nie jest przedmiotem wniosku o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym.
32. W konsekwencji nie ma potrzeby odniesienia się do argumentów spółki Brand-
traders, zawartych w jej uwagach pisemnych, w części, w jakiej dotyczą tego zarzu-
canego jej naruszenia.
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33. Następnie nie ma również potrzeby ustosunkowania się do przedstawionych 
w uwagach pisemnych spółki Brandtraders argumentów odnoszących się do wy-
nikających z orzecznictwa Trybunału, a zwłaszcza z wyroku z dnia 18 października 
2005 r. w sprawie C–405/03 Class International, Zb.Orz. s. I–8735, i obowiązujących 
w zakresie towarów objętych procedurą celną tranzytu zewnętrznego zasad doty-
czących działań polegających na oferowaniu lub przywożeniu towarów opatrzonych 
oznaczeniem identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnym 
do niego, takich jak określone w art. 9 ust. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.
34. W rzeczywistości zarzucane w postępowaniu przed sądem krajowym narusze-
nie dotyczy działań polegających na używaniu takiego oznaczenia w dokumentacji 
handlowej, takich jak określone w art. 9 ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94, które 
zdaniem hof van beroep te Brussel i zgodnie z tym, co zostało powiedziane w pkt 24 
niniejszego postanowienia, zostały podjęte na terytorium Wspólnoty, nawet jeżeli 
w danym przypadku towary nie znajdują się na tym terytorium.
35. Jednakże w uwagi na to, że w tym zakresie wyrok Hof van beroep te Brussel nie 
stanowi przedmiotu kasacji przed sądem krajowym, kwestia prawna rozstrzygana 
przed ten pierwszy sąd nie jest objęta niniejszym wnioskiem o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym.
36. Z postanowienia odsyłającego wynika, że pytania prejudycjalne mają swe źró-
dło w twierdzeniu, dowodzonym przez Brandtraders przed Hof van beroep te Brus-
sel i podzielanym przez ten sąd, że wymienienie znaku towarowego Smirnoff Ice 
w dokumentacji handlowej tej spółki, w szczególności w pisemnym potwierdzeniu 
i na fakturach, nie stanowi używania oznaczenia identycznego z zarejestrowanym 
znakiem towarowym w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządze-
nia nr 40/94, ze względu na to, że Brandtraders nie używała tego oznaczenia jako 
uczestnik obrotu towarami, w ramach którego sama jest stroną umowy, bowiem 
występowała na rachunek osoby trzeciej, w tym wypadku sprzedającego.
37. W swych uwagach pisemnych Brandtraders poparła to twierdzenie następującą 
argumentacją, oddającą tę przedstawioną przed Hof van beroep te Brussel.
38. W prawie belgijskim komisant, taki jak występujący w postępowaniu przed 
sądem krajowym, działa w imieniu własnym, ale na rachunek osoby trzeciej 
– komitenta, w tym wypadku sprzedającego. A zatem jeżeli przy zawarciu umowy 
sprzedaży komisant działa na rachunek sprzedającego, to nie nabywa on prawa do 
towaru.
39. Uważając za możliwe wyprowadzenie w drodze analogii argumentu z orzecz-
nictwa Cour de justice Benelux (trybunał sprawiedliwości Beneluksu), Brandtraders 
utrzymuje, że aby używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z zareje-
strowanym znakiem towarowym mogło zostać zakazane przez właściciela tego zna-
ku z tytułu przysługującego mu prawa wyłącznego, musi mieć ono związek z towa-
rami należącymi do tej osoby trzeciej.
40. Ponieważ w niniejszym przypadku komisant z definicji nie używa wspomnianego 
oznaczenia w stosunku do własnych towarów, właściciel omawianego znaku towa-
rowego, w oparciu o przysługujące mu prawo wyłączne, nie może się sprzeciwić 
wymienianiu przez niego tego znaku.
41. Argumentacja ta w żadnym wypadku nie może zostać uwzględniona.
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42. W istocie w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału dotyczącego pojęcia 
używania w rozumieniu art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-
cych się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) [zob. w szczególności wy-
roki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C–206/01 Arsenal Football Club, Rec. 
s. I–10273, z dnia 16 listopada 2004 r. C–245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I–10989, 
z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C–48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I–1017, z dnia 
11 września 2007 r. w sprawie C–17/06 Céline, Zb.Orz. s. I–7041, z dnia 12 czerwca 
2008 r. w sprawie C–533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I–4231, pkt 57], przepi-
su identycznego z postanowieniem art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i podlega-
jącego jednakowej wykładni, aby właściciel znaku towarowego mógł powoływać się 
na swoje prawo wyłączne w sytuacji takiej jak występująca w postępowaniu przed 
sądem krajowym, która należy do sytuacji określonych w art. 5 dyrektywy i art. 9 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia, a mianowicie gdy osoba trzecia używa oznaczenia iden-
tycznego z tym znakiem w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, 
dla których jest on zarejestrowany, wystarczy, by zostały spełnione cztery następu-
jące przesłanki:

 – używanie to musi odbywać się bez zgody właściciela znaku towarowego,
 – musi mieć ono miejsce w obrocie handlowym,
 – musi ono zachodzić w odniesieniu do towarów lub usług,
 – osoba trzecia musi używać tego oznaczenia jako znaku towarowego, czyli używa-

nie tego oznaczenia przez osobę trzecią wpływa lub może wpływać negatywnie 
na pełnione przez znak towarowy funkcje, a w szczególności na jego podstawo-
wą funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia 
towarów lub usług.

43. W świetle tych przesłanek stosowania okoliczność, że występująca w niniejszym 
przypadku osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z zarejestrowanym zna-
kiem towarowym w odniesieniu do towarów, które nie są jej własnymi towarami 
w tym znaczeniu, że nie posiada ona tytułu prawnego do nich, nie ma znaczenia i nie 
może oznaczać sama w sobie, że takie używanie nie mieści się w definicji pojęcia 
używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.
44. Przede wszystkim Trybunał orzekł, że aby takie używanie mogło zostać uznane 
za używanie w obrocie handlowym, musi ono mieć miejsce w kontekście działalno-
ści handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze pry-
watnej (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40).
45. W niniejszym wypadku będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed są-
dem krajowym używanie oznaczenia przez podmiot taki jak Brandtraders sytuuje 
się bezwzględnie w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie 
korzyści gospodarczej.
46. Bezsporne jest bowiem, że w sprawie w postępowaniu przed sądem krajowym 
Brandtraders brała udział w zawarciu umowy i uzyskała za to wynagrodzenie. Oko-
liczność, że w tym kontekście komisant działa na rachunek sprzedającego, jest bez 
znaczenia.
47. Następnie nie budzi wątpliwości, że używanie będące przedmiotem sporu w po-
stępowaniu przed sądem krajowym odnosi się do towarów, ponieważ mimo że nie 
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chodzi tu o przypadek umieszczenia oznaczenia identycznego z zarejestrowanym 
znakiem towarowym na towarach osoby trzeciej, to z używaniem „dla towarów lub 
usług” w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 mamy do czynienia 
także wtedy, gdy osoba trzecia używa tego oznaczenia w sposób, który powoduje 
powstanie związku między tym oznaczeniem a sprzedawanymi przez nią towarami 
lub świadczonymi przez nią usługami, w przypadku niniejszej sprawy poprzez uży-
wanie oznaczenia w dokumentacji handlowej (zob. podobnie ww. wyroki w sprawie 
Arsenal Football Club, pkt 41, oraz w sprawie Céline, pkt 22 i 23).
48. Z chwilą powstania takiego związku nie ma już znaczenia, że osoba trzecia używa 
oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym do sprzedaży to-
warów, które nie są jej własnymi towarami w tym znaczeniu, że w ramach transakcji, 
w której występuje, nie uzyskuje ona tytułu prawnego do nich.
49. Nie można ponadto zaprzeczyć, że używanie wspomnianego oznaczenia przez 
osobę trzecią w sytuacji porównywalnej z występującą w postępowaniu przed są-
dem krajowym może być interpretowane przez docelowych odbiorców jako wskazu-
jące lub mające wskazywać tę osobę trzecią jako przedsiębiorstwo, z którego towary 
te pochodzą, a zatem może ugruntować przekonanie o istnieniu w obrocie handlo-
wym materialnego związku między tymi towarami a przedsiębiorstwem, z którego 
pochodzą (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Anheuser-Busch, pkt 60).
50. W wyniku takiego używania bowiem osoba trzecia przywłaszcza sobie de facto 
podstawową prerogatywę przysługującą właścicielowi z tytułu ochrony znaku towa-
rowego, a mianowicie wyłączne prawo używania danego oznaczenia w celu odróż-
niania towarów.
51. W takim przypadku w sposób oczywisty mamy do czynienia z używaniem da-
nego oznaczenia jako znaku towarowego. W tym zakresie pozostaje przy tym bez 
znaczenia, że osoba trzecia używa tego oznaczenia w ramach sprzedaży towarów na 
rachunek innego podmiotu, który jako jedyny posiada do nich tytuł prawny.
52. Wreszcie bezsporne jest, że będące przedmiotem sporu w postępowaniu 
przed sądem krajowym używanie oznaczenia przez Brandtraders odbywa się bez 
zgody UDV.
53. Z powyższego wynika, że używanie przez osobę trzecią w okolicznościach takich 
jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym oznaczenia identyczne-
go z zarejestrowanym znakiem towarowym mieści się w definicji pojęcia używania 
w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ wszystkie określone 
w tym przepisie przesłanki jego stosowania w związku z tym pojęciem zostały w spo-
sób oczywisty spełnione.
54. Mając powyższe na uwadze, na zadane pytania należy odpowiedzieć, że pojęcie 
używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 
obejmuje taką sytuację jak występująca w postępowaniu przed sądem krajowym, 
w której pośrednik handlowy działający w imieniu własnym, ale na rachunek sprze-
dającego, i niebędący w związku z tym uczestnikiem obrotu towarami, w ramach 
którego sam jest stroną umowy, używa w swej dokumentacji handlowej oznaczenia 
identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów 
lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany.
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8. C–495/07 (15.01.2009) 
Silberquelle GmbH przeciwko Maselli-Strickmode GmbH

towary oferowane nieodpłatnie/brak używania

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 stycznia 2009 r.   
w sprawie C–495/07 Silberquelle gmbH  

przeciwko maselli-Strickmode gmbH

teza

artykuł 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z 
dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten 
sposób, że jeżeli właściciel znaku towarowego umieszcza ten znak na przedmio-
tach oferowanych przezeń nieodpłatnie nabywcom jego towarów, to znak ten 
nie jest rzeczywiście używany w odniesieniu do klasy towarów, do której należą 
wspomniane przedmioty.

wyrOK

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Silberquelle GmbH (zwaną da-
lej „Silberquelle”) a Maselli-Strickmode GmbH (zwaną dalej „Maselli”) dotyczącego 
częściowego wygaśnięcia przysługujących tej ostatniej praw do znaku towarowego 
ze względu na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
Maselli jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze produkcji i sprzedaży ar-
tykułów odzieżowych. Przysługuje jej prawo ochronne na słowny znak towaro-
wy WELLNESS, zarejestrowany w rejestrze znaków towarowych prowadzonym 
przez Austriacki urząd patentowy. Znak ten został zarejestrowany dla towarów 
z klas: 16 – obejmującej w szczególności czasopisma i książki, 25 – grupującej między 
innymi odzież, oraz 32 – w skład której wchodzą między innymi napoje bezalkoholo-
we, w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
Przy okazji sprzedaży artykułów odzieżowych Maselli używała swego znaku towa-
rowego do oznaczania napojów bezalkoholowych, które w postaci butelek opatrzo-
nych napisem „WELNESS-DRINK” oferowała jako upominek przy zakupie jej teksty-
liów. W swych materiałach promocyjnych Maselli wymienia nieodpłatnie oferowane 
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przedmioty opatrzone znakiem towarowym WELLNESS.
Maselli nie używała swego znaku towarowego w powiązaniu z napojami sprzedawa-
nymi odrębnie.
Silberquelle, która jest przedsiębiorstwem działającym na rynku sprzedaży napojów 
bezalkoholowych, wniosła o wykreślenie wspomnianego znaku towarowego z reje-
stru ze względu na to, że znak ten nie był używany w odniesieniu do towarów nale-
żących do klasy 32.
Decyzją z dnia 7 stycznia 2006 r. wydział unieważnień austriackiego urzędu paten-
towego wykreślił ten znak towarowy w odniesieniu do klasy 32 porozumienia nicej-
skiego. Maselli zaskarżyła tę decyzję do Oberster Patent- und Markensenat (wyższej 
izby ds. patentów i znaków towarowych).
To właśnie w tych okolicznościach Oberster Patent- und Markensenat postanowił 
zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem preju-
dycjalnym:

„Czy art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 [dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, 
że znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli jest on wykorzystywany dla to-
warów (w tym przypadku napojów bezalkoholowych), które uprawniony ze znaku 
oferuje nabywcom innych sprzedawanych przez niego towarów (w tym przypadku 
tekstyliów) nieodpłatnie przy zawarciu umowy sprzedaży?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
13. Na wstępie należy wskazać, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym dotyczy odmiennego przypadku niż ten, w którym właściciel znaku towaro-
wego sprzedaje przedmioty o charakterze promocyjnym w postaci upominków lub 
innych artykułów pochodnych.
14. Ponadto zgodnie z tym, co wynika z postanowienia odsyłającego, wszczęte 
przeciwko Maselli postępowanie w sprawie wykreślenia znaku dotyczy wyłącznie 
klasy 32 porozumienia nicejskiego, do której należą omawiane przedmioty promo-
cyjne. Postępowanie to pozostaje zatem bez wpływu na prawa wynikające z reje-
stracji znaku towarowego, którego Maselli jest właścicielem, w ramach klasy, do 
której należą towary faktycznie sprzedawane przez tę spółkę, a mianowicie klasy 25 
wspomnianego porozumienia, do której należy odzież.
15. Z powyższych uściśleń wynika, iż sąd krajowy pragnie zasadniczo ustalić, czy 
art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że jeże-
li właściciel znaku towarowego umieszcza ten znak na przedmiotach oferowanych 
przezeń nieodpłatnie nabywcom jego towarów, to znak ten jest rzeczywiście używa-
ny w odniesieniu do klasy towarów, do której należą wspomniane przedmioty.
16. Zdaniem Maselli i rządu czeskiego na tak postawione pytanie należy udzielić od-
powiedzi twierdzącej. Z kolei Silberquelle, rząd portugalski i Komisja Wspólnot Euro-
pejskich reprezentują odmienne stanowisko.
17. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pod pojęciem rzeczywistego używania 
w rozumieniu dyrektywy należy rozumieć faktyczne, zgodne z podstawową funk-
cją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu 
użytkownikowi, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym po-
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chodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu – bez ryzyka wprowa-
dzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających 
inne pochodzenie handlowe (wyroki: z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C–40/01 
Ansul, Rec. s. I–2439, pkt 35, 36; z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie C–442/07 Ve-
rein Radetzky-Orden, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 13).
18. Z tak sformułowanego pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego wyni-
ka, że ochrona znaku towarowego i skutki, na które w wyniku jego rejestracji można 
powoływać się względem osób trzecich, nie mogą trwać, jeżeli znak towarowy utra-
cił podstawę do występowania w obrocie, jaką jest wykreowanie lub zachowanie 
rynku zbytu dla towarów lub usług opatrzonych oznaczeniem tworzącym ten znak 
względem towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (ww. wyroki: 
w sprawie Ansul, pkt 37; w sprawie Verein Radetzky-Orden, pkt 14).
19. Zarówno Komisja w swych uwagach przedłożonych Trybunałowi, jak i rzecznik 
generalny w pkt 45 i 55 swej opinii wskazali, że z uwagi na liczbę zarejestrowanych 
znaków towarowych oraz mogące występować między nimi kolizje konieczne jest, 
aby utrzymanie praw przyznanych przez znak towarowy w odniesieniu do danej kla-
sy towarów lub usług było możliwe wyłącznie wówczas, gdy znak ten używany jest 
na rynku towarów lub usług należących do tej klasy.
20. Jak to zostało wyjaśnione w pkt 48 i 56 wspomnianej opinii, przesłanki tej nie 
można uznać za spełnioną, w sytuacji gdy przedmioty promocyjne oferowane są 
jako rekompensata za nabycie innych towarów i w celu promowania sprzedaży tych 
ostatnich.
21. W takim przypadku bowiem wspomniane przedmioty nie podlegają dystrybucji 
mającej na celu penetrację rynku towarów należących do tej samej klasy co one. 
W takich okolicznościach umieszczenie znaku towarowego na takich przedmiotach 
nie przyczynia się ani do wykreowania rynku zbytu dla nich, ani nawet, w interesie 
konsumentów, nie pomaga odróżnić ich od towarów pochodzących z innych przed-
siębiorstw.
22. W świetle powyższych rozważań odpowiedź na postawione pytanie winna 
brzmieć, iż art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten spo-
sób, że jeżeli właściciel znaku towarowego umieszcza ten znak na przedmiotach ofe-
rowanych przezeń nieodpłatnie nabywcom jego towarów, to znak ten nie jest rze-
czywiście używany w odniesieniu do klasy towarów, do której należą wspomniane 
przedmioty.
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9. C–553/11 (25.10.2012) 
Bernhard Rintisch przeciwko Klausowi Ederowi

używanie znaku w postaci różniącej się od zarejestrowanej

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 25 października 2012 r.  
w sprawie C–553/11 bernhard rintisch przeciwko Klausowi ederowi

tezy

1) artykuł 10 ust. 2 lit. a) pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grud-
nia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich od-
noszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że 
nie stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel zarejestrowanego znaku towa-
rowego mógł do celów wykazania jego używania w rozumieniu tego przepisu 
powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej 
znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między tymi dwie-
ma postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to nieza-
leżnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako 
znak towarowy.

2) artykuł 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten spo-
sób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego mającego 
na celu dokonanie transpozycji wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa 
krajowego, zgodnie z którą ten ostatni przepis nie znajduje zastosowania do 
„obronnego” znaku towarowego, który został zarejestrowany tylko po to, aby 
zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego zarejestrowanego znaku to-
warowego, który z kolei został zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 10 
ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między B. Rintischem a K. Ede-
rem dotyczącego rzeczywistego używania znaku towarowego w postaci – także za-
rejestrowanej jako znak towarowy – różniącej się w elementach, które nie zmieniają 
jego charakteru odróżniającego, od postaci, w jakiej został on zarejestrowany.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Bernhard Rintisch, skarżący w postępowaniu głównym, jest właścicielem słownych 
znaków towarowych: PROTIPLUS, zarejestrowanego w dniu 20 maja 1996 r. pod nu-
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merem 395 49 559.8, i PROTI, zarejestrowanego w dniu 3 marca 1997 r. pod nume-
rem 397 02 429, jak również słowno-graficznego znaku towarowego Proti Power, za-
rejestrowanego w dniu 5 marca 1997 r. pod numerem 396 08 644.6. Powyższe znaki 
krajowe zostały zarejestrowane między innymi dla preparatów na bazie protein.
Klaus Eder, pozwany w postępowaniu głównym, jest właścicielem późniejszego 
słownego znaku towarowego Protifit, zarejestrowanego w dniu 11 lutego 2003 r. 
pod numerem 302 47 818 dla suplementów żywnościowych, preparatów witamino-
wych i dietetycznych środków spożywczych.
Bernhard Rintisch, powołując się na prawa wynikające z wcześniejszej rejestracji jego 
znaków towarowych, wniósł powództwo, po pierwsze, o zobowiązanie K. Edera do 
wyrażenia zgody na wykreślenie znaku towarowego Protifit i, po drugie, o zakazanie 
używania tego znaku. Swoje żądania oparł on w głównej mierze na prawach związa-
nych ze znakiem towarowym PROTI, zaś posiłkowo jedynie na prawach związanych ze 
znakami towarowymi PROTIPLUS i Proti Power. Skarżący wniósł także o zasądzenie od 
pozwanego odszkodowania za szkodę, którą zgodnie ze swymi twierdzeniami poniósł.
Klaus Eder podniósł zarzut nieużywania przez B. Rintischa znaku towarowego PROTI. 
Ten ostatni odpiera ten zarzut, twierdząc, że znak ów jest używany poprzez wykorzy-
stanie oznaczeń „PROTIPLUS” i „Proti Power”. Sąd pierwszej instancji oddalił żądania 
B. Rintischa, uznając, że prawa związane ze znakiem towarowym PROTI nie mogą 
być przeciwstawiane znakowi Protifit. Rozpatrujący apelację Oberlandesgericht Köln 
(wyższy sąd krajowego w Kolonii) potwierdził oddalenie żądań B. Rintischa.
Wobec tego, że B. Rintisch wniósł od tego wyroku skargę kasacyjną („Revision”) 
do Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości), ten ostatni wskazuje 
na wstępie, że zgodnie z normami niemieckiego prawa procesowego na obecnym 
etapie postępowania należy uznać za ustalone okoliczności, że mimo różnic, jakie 
oznaczenia „PROTIPLUS” i „Proti Power” wykazują w stosunku do znaku PROTI, nie 
zmieniają one charakteru odróżniającego tego znaku oraz że skarżący rzeczywiście 
używał znaków towarowych PROTIPLUS i Proti Power przed opublikowaniem reje-
stracji znaku towarowego Protifit. Tym samym sąd odsyłający wychodzi z założenia, 
że znak towarowy PROTI należy uznać za rzeczywiście używany w rozumieniu § 26 
ust. 3 MarkenG (ustawy dotyczącej ochrony znaków towarowych i innych oznaczeń).
Sąd odsyłający zastanawia się jednak, czy – i w razie czego, pod jakimi warunkami 
– § 26 ust. 3 zdanie drugie MarkenG jest zgodny z art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy 89/104.
W tych okolicznościach Bundesgerichtshof postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [89/104] należy interpretować 

w ten sposób, że przepis ten w każdym wypadku sprzeciwia się uregulowaniu kra-
jowemu, zgodnie z którym należy przyjmować, że używanie znaku towarowego 
(znaku towarowego nr 1) ma miejsce również wtedy, gdy używanie tego znaku 
towarowego (znaku towarowego nr 1) następuje w postaci różniącej się od posta-
ci, w jakiej został on zarejestrowany, pod warunkiem że różnice nie mają wpływu 
na charakter odróżniający znaku towarowego (znaku towarowego nr 1), także 
w przypadku, gdy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, również został 
zarejestrowany (znak towarowy nr 2)?



262

VIII.   RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:
Czy określony powyżej w pkt 1 przepis krajowy jest zgodny z dyrektywą [89/104], 
jeżeli jest on interpretowany zawężająco w ten sposób, że nie znajduje zastosowa-
nia do znaku towarowego (znaku towarowego nr 1), który został zarejestrowany 
tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego zarejestrowa-
nego znaku towarowego (znaku towarowego nr 2), który został zarejestrowany 
w postaci, w jakiej jest używany?

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lub odpo-
wiedzi przeczącej na pytanie drugie:
a) Czy warunek używania zarejestrowanego znaku towarowego (znaku towaro-

wego nr 1) w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy [89/104] 
nie zostaje spełniony:

 – jeżeli właściciel znaku towarowego używa oznaczenia w postaci różniącej 
się od postaci, w jakiej został zarejestrowany znak towarowy (znak towa-
rowy nr 1) i inny znak towarowy tego właściciela (znak towarowy nr 2), je-
dynie w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru wspo-
mnianych znaków (znaku towarowego nr 1 i znaku towarowego nr 2);

 – jeżeli właściciel używa oznaczenia pod dwiema postaciami, z których żad-
na nie odpowiada zarejestrowanemu znakowi towarowemu (znakowi to-
warowemu nr 1), ale jeden z używanych wariantów oznaczenia (wariant 
pierwszy) pokrywa się z innym zarejestrowanym znakiem towarowym 
(znakiem towarowym nr 2) właściciela, a drugi stosowany przez właścicie-
la wariant oznaczenia (wariant drugi) różni się od obu zarejestrowanych 
znaków towarowych (znaku towarowego nr 1 i znaku towarowego nr 2) 
w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru wspomnia-
nych znaków i jeżeli ten ostatni wariant oznaczenia (wariant drugi) wyka-
zuje większe podobieństwo do tego innego znaku towarowego właściciela 
(znaku towarowego nr 2)?

b) Czy sąd państwa członkowskiego może stosować przepis prawa krajowego 
(w niniejszym przypadku § 26 ust. 3 zdanie drugie [MarkenG]) sprzeczny z prze-
pisem dyrektywy [w niniejszym przypadku art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy [89/104]] w przypadkach, w których okoliczności faktyczne zaist-
niały jeszcze przed wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
orzeczenia, które po raz pierwszy dostarczyło wskazówek przemawiających za 
sprzecznością przepisu państwa członkowskiego z przepisem dyrektywy [w ni-
niejszym przypadku wyroku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C–234/06 
II Ponte Finanziaria przeciwko OHIM […], Zb.Orz. s. I–7333], jeżeli sąd ten wy-
żej ceni uzasadnione oczekiwania uczestnika postępowania sądowego co do 
trwałości jego pozycji prawnej zabezpieczonej na mocy przepisów konstytucyj-
nych niż konieczność transpozycji przepisu dyrektywy?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie dopuszczalności
14. Klaus Eder twierdzi, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
jest niedopuszczalny, ponieważ jest on pozbawiony znaczenia dla rozstrzygnięcia 
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sporu w postępowaniu głównym po tym, jak Oberlandesgericht Köln orzekł już, jako 
sąd niższej instancji, w przedmiocie okoliczności faktycznych i prawnych.
15. W tym względzie warto przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
w ramach postępowania, o którym mowa w art. 267 TFUE, opartego na wyraźnym roz-
dziale zadań sądów krajowych i Trybunału, ocena stanu faktycznego sporu w postę-
powaniu głównym oraz wykładnia i zastosowanie prawa krajowego należą wyłącznie 
do sądu krajowego. Tak samo jedynie do sądu krajowego, przed którym zawisł spór 
i na którym spoczywa odpowiedzialność za przyszły wyrok, należy – przy uwzględnie-
niu okoliczności konkretnej sprawy – zarówno ocena, czy do wydania wyroku jest mu 
niezbędne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pytań, z któ-
rymi zwraca się do Trybunału. W konsekwencji, jeśli zadane pytania dotyczą wykładni 
prawa Unii, Trybunał jest co do zasady zobowiązany do wydania orzeczenia (wyroki: 
z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie C–145/03 Keller, Zb.Orz. s. I–2529, pkt 33; z dnia 
18 lipca 2007 r. w sprawie C–119/05 Lucchini, Zb.Orz. s. I–6199, pkt 43; a także z dnia 
11 września 2008 r. w sprawie C–11/07 Eckelkamp i in., Zb.Orz. s. I–6845, pkt 27, 32).
16. Odrzucenie przez Trybunał wniosku sądu krajowego o wydanie orzeczenia w try-
bie prejudycjalnym jest więc możliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia 
prawa Unii, o którą wniesiono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub 
przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, gdy problem jest natury hipotetycz-
nej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego i prawnego, 
które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały 
mu przedstawione (wyrok z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie C–618/10 Banco 
Español de Crédito, pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo).
17. Otóż trzeba stwierdzić, że w niniejszym wypadku nie mamy do czynienia z żad-
ną z powyższych sytuacji. Wykładnia art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 
89/104, o którą wniesiono, może bowiem mieć wpływ na ramy prawne sporu w po-
stępowaniu głównym, a w konsekwencji na rozstrzygnięcie, jakiego spór ten wy-
maga. W rezultacie wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy 
uznać za dopuszczalny.

W przedmiocie pytania pierwszego i pytania trzeciego lit. a)
18. W pytaniu pierwszym i w pytaniu trzecim lit. a), które należy rozpatrzyć wspól-
nie, sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 10 ust. 2 lit. a) dyrekty-
wy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by 
właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania używania 
wspomnianego znaku w rozumieniu tego przepisu powoływać się na jego używa-
nie w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod 
warunkiem że różnice między tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru od-
różniającego tego znaku, i to niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również 
została zarejestrowana jako znak towarowy.
19. W tym zakresie, po pierwsze, należy przypomnieć, że charakter odróżniający 
znaku towarowego w rozumieniu postanowień dyrektywy 89/104 oznacza, iż znak 
towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi się o rejestrację, jako 
pochodzącego z danego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towa-
ru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. analogicznie wyroki: 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych od C–468/01 P do C–472/01 P 
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Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I–5141, pkt 32; z dnia 21 października 
2004 r. w sprawie C–64/02 P OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. s. I–10031, 
pkt 42; z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C–304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, 
Zb.Orz. s. I–3297, pkt 66; z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C–311/11 P Smart Techno-
logies przeciwko OHIM, pkt 23).
20. Po drugie, warto zauważyć, że z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 w żaden 
sposób nie wynika, by odmienna postać, w jakiej znak towarowy jest używany, nie 
mogła być także zarejestrowana jako znak towarowy. Omawiany przepis ustanawia 
bowiem tylko jeden warunek, zgodnie z którym używana postać może różnić się od 
postaci, w jakiej dany znak został zarejestrowany, wyłącznie w elementach, które 
nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku.
21. Co się tyczy celu art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, należy zauważyć, że 
przepis ten, unikając ustanowienia wymogu całkowitej zgodności między posta-
cią używaną w obrocie i tą, w jakiej znak towarowy został zarejestrowany, dąży do 
umożliwienia właścicielowi znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach 
jego wykorzystania handlowego, wariantów, które nie zmieniając jego charakteru 
odróżniającego, pozwolą lepiej dostosować je do wymogów sprzedaży i promocji 
oznaczonych nim towarów lub usług.
22. Otóż osiągnięcie opisanego powyżej celu byłoby utrudnione, gdyby do ustalenia 
używania zarejestrowanego znaku towarowego wymagano spełnienia dodatkowego 
warunku, zgodnie z którym owa odmienna postać, w jakiej dany znak jest używa-
ny, nie mogła sama być przedmiotem rejestracji jako znak towarowy. Rejestracja 
nowych postaci znaku towarowego pozwala bowiem na wyprzedzenie mogących 
nastąpić zmian w wizerunku danego znaku i w rezultacie na dostosowanie go do 
zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.
23. Ponadto z motywu dwunastego dyrektywy 89/104 wynika, że postanowienia tej 
dyrektywy muszą być „w pełni zgodne z przepisami konwencji paryskiej”. W rezul-
tacie art. 10 ust. 2 lit. a) wspomnianej dyrektywy należy interpretować w zgodzie z 
art. 5 C ust. 2 tej konwencji. Tymczasem to ostatnie postanowienie nie daje żadnych 
podstaw do przyjęcia, że w następstwie rejestracji oznaczenia jako znaku towarowe-
go nie można się już powoływać na jego używanie w celu wykazania używania inne-
go zarejestrowanego znaku towarowego, od którego oznaczenie to odbiega jedynie 
w sposób niezmieniający jego charakteru odróżniającego.
24. Wynika stąd, że zarejestrowanie jako znaku towarowego postaci, w jakiej inny 
zarejestrowany znak towarowy jest używany, która to postać różni się od posta-
ci, w jakiej został zarejestrowany ten znak, w elementach, które nie zmieniają jego 
charakteru odróżniającego, nie stoi na przeszkodzie stosowaniu art. 10 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy 89/104.
25. Powyższa wykładnia nie pozostaje w sprzeczności z tezami wynikającymi z ww. 
wyroku w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, a w szczególności z pkt 86 
tego wyroku, do którego nawiązano w postanowieniu odsyłającym.
26. W sprawie, w której wydano wspomniany wyrok, Trybunał rozpatrywał spór, 
w ramach którego na potrzeby oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd 
w przypadku znaku towarowego, o którego rejestrację wystąpiono, jedna ze stron 
powoływała się na ochronę „rodziny” lub „serii” podobnych znaków towarowych. 
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W sporze tym zastosowanie znajdował art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) 
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1), który to przepis stanowił w momencie zajścia okoliczności 
faktycznych tamtego sporu odpowiednik art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, po-
nieważ treść normatywna tych przepisów jest w zasadzie identyczna.
27. Trybunał, orzekłszy w pkt 63 ww. wyroku w sprawie Il Ponte Finanziaria prze-
ciwko OHIM, iż w przypadku „rodziny” lub „serii” znaków towarowych prawdopo-
dobieństwo wprowadzenia w błąd wynika konkretnie z faktu, że konsument może 
błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczonych zgłoszonym 
znakiem towarowym, zakładając niesłusznie, że znak ten stanowi część danej rodzi-
ny czy serii znaków, stwierdził, iż w celu ustalenia istnienia „rodziny” lub „serii” zna-
ków towarowych należy dowieść używania dostatecznej liczby znaków mogących 
tworzyć taką „rodzinę” lub „serię”.
28. Trybunał kontynuował ten tok rozumowania, orzekając w pkt 64 ww. wyroku 
w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, że nie można oczekiwać od kon-
sumenta, by w braku używania dostatecznej liczby znaków towarowych mogących 
tworzyć „rodzinę” lub „serię” był on w stanie rozpoznać wspólny element tej rodziny 
bądź serii znaków lub skojarzyć z tą rodziną bądź serią inny znak towarowy zawie-
rający ten sam element wspólny. Zatem, aby powstało ryzyko, że odbiorcy błędnie 
odczytają przynależność zgłoszonego znaku towarowego do „rodziny” lub „serii” 
znaków towarowych, pozostałe znaki należące do tej rodziny lub serii muszą być na 
rynku obecne.
29. A zatem to w tym szczególnym kontekście, kiedy podnoszone jest istnienie „ro-
dziny” lub „serii” znaków towarowych, należy odczytywać dokonane przez Trybunał 
w pkt 86 ww. wyroku w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM stwierdze-
nie, zgodnie z którym art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 i w konsekwen-
cji art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 nie pozwalają na rozciągnięcie ochrony, 
z której korzysta zarejestrowany znak towarowy, w drodze przedstawienia dowodu 
jego używania, na inny zarejestrowany znak, którego używanie nie zostało wykaza-
ne, na tej podstawie, że znak ten miałby być nieznacznie różniącym się wariantem 
pierwszego znaku. Nie można bowiem powoływać się na używanie jednego znaku 
towarowego, aby potwierdzić używanie innego znaku towarowego, skoro istotą jest 
wykazanie dostatecznej liczby znaków należących do tej samej „rodziny”.
30. W świetle ogółu powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze i na 
pytanie trzecie lit. a) winna brzmieć: art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 należy 
interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by właściciel za-
rejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania w ro-
zumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od 
postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między 
tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to 
niezależnie od faktu, że owa odmienna postać również została zarejestrowana jako 
znak towarowy.

W przedmiocie pytania drugiego
31. W pytaniu drugim sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 10 ust. 2 
lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszko-
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dzie takiej wykładni przepisu krajowego mającego na celu dokonanie transpozycji 
wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa krajowego, zgodnie z którą ten ostatni 
przepis nie znajduje zastosowania do „obronnego” znaku towarowego, który został 
zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego 
zarejestrowanego znaku towarowego, który z kolei został zarejestrowany w postaci, 
w jakiej jest używany.
32. W tym zakresie należy wskazać, że nie ma podstaw, aby art. 10 ust. 2 lit. a) dy-
rektywy 89/104 nadać wykładnię, która wykluczałaby stosowanie tego przepisu do 
sytuacji takiej jak opisana w punkcie powyżej. Indywidualny zamysł, który przyświe-
ca zarejestrowaniu znaku towarowego, jest bowiem całkowicie pozbawiony znacze-
nia w kontekście stosowania wspomnianego przepisu i w tym zakresie przywołane 
pojęcie znaków „obronnych”, do których miałby się on nie stosować, nie znajduje 
żadnego oparcia w dyrektywie 89/104 ani w innych przepisach prawa Unii.
33. Z powyższego wynika, iż odpowiedź na pytanie drugie winna brzmieć: art. 10 
ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego mającego na celu dokonanie trans-
pozycji wspomnianego art. 10 ust. 2 lit. a) do prawa krajowego, zgodnie z którą ten 
ostatni przepis nie znajduje zastosowania do „obronnego” znaku towarowego, który 
został zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony 
innego zarejestrowanego znaku towarowego, który z kolei został zarejestrowany 
w postaci, w jakiej jest używany.

W przedmiocie pytania trzeciego lit. b)
34. W pytaniu trzecim lit. b) sąd odsyłający zastanawia się zasadniczo nad tym, 
w jakich okolicznościach wyrok Trybunału taki jak ww. wyrok w sprawie Il Ponte 
Finanziaria przeciwko OHIM powinien wywoływać – przynajmniej niektóre – skutki 
wyłącznie w odniesieniu do okresu po dacie jego ogłoszenia.
35. Pytanie trzecie zostało przedstawione przez sąd odsyłający „w przypadku udzie-
lenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lub odpowiedzi przeczącej na py-
tanie drugie”. Udzielona w niniejszej sprawie odpowiedź na pytanie drugie odpowia-
da drugiej ze wskazanych hipotez.
36. Pytanie trzecie lit. b) opiera się jednak na założeniu, że między przepisem kra-
jowym, a mianowicie § 26 ust. 3 zdanie drugie MarkenG, a przepisem dyrektywy, 
w tym wypadku art. 10 ust. 1 i art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104, istnieje nie-
zgodność. Tymczasem ani odpowiedź na pytanie pierwsze i pytanie trzecie lit. a), ani 
odpowiedź na pytanie drugie nie odpowiadają takiemu założeniu.
37. Z powyższego wynika zatem, że należy odstąpić od udzielenia odpowiedzi na 
pytanie trzecie lit. b).
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Leno Merken BV przeciwko Hagelkruis Beheer BV

rzeczywiste używanie

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 19 grudnia 2012 r.  
w sprawie C–149/11 leno merken bV przeciwko Hagelkruis beheer bV

teza

artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia rady (we) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten spo-
sób, że oceny wymogu, zgodnie z którym znak towarowy powinien być „rzeczy-
wiście używany […] we wspólnocie” w rozumieniu tego przepisu, należy dokonać 
w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich.
wspólnotowy znak towarowy jest „rzeczywiście używany” w rozumieniu art. 15 
ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podsta-
wową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku we wspólno-
cie europejskiej dla oznaczonych wspomnianym znakiem towarowym towarów 
lub usług. Do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny, czy warunki te zostały 
spełnione w sprawie rozpatrywanej w postępowaniu głównym, przy uwzględnie-
niu wszystkich okoliczności faktycznych mających znaczenie, takich jak w szcze-
gólności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych 
znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również czę-
stotliwość i regularność tego używania.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 15 
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Leno Merken BV (zwaną dalej 
„spółką Leno”) a Hagelkruis Beheer BV (zwaną dalej „spółką Hagelkruis”) w przed-
miocie sprzeciwu wniesionego przez spółkę Leno, będącą właścicielem wspólnoto-
wego znaku towarowego ONEL, wobec dokonanej przez spółkę Hagelkruis rejestracji 
znaku towarowego Beneluksu OMEL.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
W dniu 27 lipca 2009 r. spółka Hagelkruis zgłosiła do rejestracji w urzędzie własno-
ści intelektualnej państw Beneluksu (znaki towarowe i wzory) (BOIP) słowny znak 
towarowy OMEL dla usług należących do klas 35 (reklama i promocja; zarządzanie 
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i administrowanie przedsiębiorstwem; czynności biurowe; kierowanie przedsię-
biorstwem; marketing), 41 (nauczanie, kursy i szkolenia, organizacja seminariów 
i targów) i 45 (usługi prawne) w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
Spółka Leno jest właścicielem unijnego słownego znaku towarowego ONEL, zgłoszo-
nego w dniu 19 marca 2002 r. i zarejestrowanego w dniu 2 października 2003 r. dla 
usług należących do klas 35, 41 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.
W dniu 18 sierpnia 2009 r. spółka Leno wniosła sprzeciw wobec zgłoszonego przez 
spółkę Hagelkruis znaku towarowego OMEL, opierając się na przepisach art. 2.14 
ust. 1 w związku z art. 2.3 lit. a) lub b) porozumienia państw Beneluksu. Spółka Ha-
gelkruis odpowiedziała na ten sprzeciw, wnosząc o przedstawienie dowodów uży-
wania wspólnotowego znaku towarowego.
Decyzją z dnia 15 stycznia 2010 r. BOIP oddalił sprzeciw, uzasadniając, że spółka 
Leno nie wykazała, iż w ciągu pięciu lat poprzedzających publikację kwestionowane-
go zgłoszenia rzeczywiście używała należącego do niej znaku towarowego ONEL. Na 
tę decyzję spółka Leno wniosła skargę do Gerechtshof te ‘sGravenhage (sąd apela-
cyjny w Hadze).
Według sądu odsyłającego strony są zgodne co do tego, że oba znaki towarowe 
są do siebie podobne i że zostały zarejestrowane dla identycznych lub podobnych 
usług, a także co do tego, że używanie znaku towarowego OMEL może stwarzać 
prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 2.3 lit. b) 
porozumienia państw Beneluksu. Strony nie zgadzają się jednakże w kwestii doty-
czącej wykładni pojęcia rzeczywistego używania w rozumieniu art. 15 rozporządze-
nia nr 207/2009, a w szczególności w kwestii dotyczącej zasięgu terytorialnego wy-
maganego dla takiego używania.
Z wyjaśnień sądu odsyłającego wynika, że chociaż spółka Leno wykazała, iż w odno-
śnym okresie w Niderlandach rzeczywiście używała ona wcześniejszego znaku to-
warowego ONEL, to nie przedstawiła dowodu używania tego znaku na pozostałym 
obszarze Wspólnoty.
Sąd odsyłający przypomina, iż z orzecznictwa Trybunału (zob. wyroki: z dnia 11 mar-
ca 2003 r. w sprawie C–40/01 Ansul, Rec. s. I–2439, pkt 43; z dnia 11 maja 2006 r. 
w sprawie C–416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I–4237, pkt 66, 70–73, 
76; a także postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C–259/02 La Mer 
Technology, Rec. s. I–1159, pkt 27) wynika, że „rzeczywiste używanie” jest auto-
nomicznym pojęciem prawa Unii, że zasięg terytorialny używania jest jedynie jed-
nym z elementów, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenianiu, czy wcześniejszy 
znak towarowy był przedmiotem „rzeczywistego używania” względem towarów lub 
usług, dla których został zarejestrowany, i że używanie tego znaku w tylko jednym 
państwie członkowskim niekoniecznie prowadzi do wniosku, iż znak towarowy nie 
jest „rzeczywiście używany” we Wspólnocie.
Sąd odsyłający zastanawia się jednakże nad znaczeniem wspólnego oświadczenia 
nr 10 w sprawie art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zapisanego 
w protokole posiedzenia Rady Unii Europejskiej podczas przyjmowania rozporządze-
nia nr 40/94 (opublikowanego w Dz.U. OHIM 1996, s. 613, zwanego dalej „wspólnym 
oświadczeniem”), zgodnie z którym „Rada i Komisja uznają, że rzeczywiste używanie 
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w rozumieniu art. 15 w jednym państwie członkowskim jest rzeczywistym używa-
niem we Wspólnocie”.
W tych okolicznościach Gerechtshof te ‘sGravenhage postanowił zawiesić postępo-
wanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy art. 15 ust. 1 [rozporządzenia nr 207/2009] należy interpretować w ten spo-

sób, że do tego, aby wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany, wy-
starczy, by był on używany w jednym państwie członkowskim, jeśli – w przypadku 
gdyby chodziło o krajowy znak towarowy – to używanie byłoby uznawane w da-
nym państwie członkowskim za rzeczywiste (zob. wspólne oświadczenie nr 10 
w sprawie art. 15 [rozporządzenia Rady nr 40/94] oraz wytyczne OHIM dotyczące 
sprzeciwów)?

2) W przypadku udzielenia na pierwsze pytanie odpowiedzi przeczącej, czy używanie 
wspólnotowego znaku towarowego w jednym państwie członkowskim nie może 
zostać w żadnym przypadku uznane za rzeczywiste używanie we Wspólnocie 
w rozumieniu art. 15 ust. 1 [rozporządzenia nr 207/2009]?

3) Jeśli używanie wspólnotowego znaku towarowego w jednym państwie członkow-
skim nie może zostać w żadnym przypadku uznane za rzeczywiste używanie we 
Wspólnocie, jakie jeszcze kryteria należy zastosować w odniesieniu do zasięgu te-
rytorialnego używania znaku towarowego przy ustalaniu, czy miało miejsce jego 
rzeczywiste używanie we Wspólnocie?

4) Czy też, jeszcze inaczej, art. 15 [rozporządzenia nr 207/2009] należy interpretować 
w ten sposób, że aby ocenić, czy doszło do rzeczywistego używania we Wspól-
nocie, oceny tej należy dokonać w całkowitym oderwaniu od granic terytoriów 
poszczególnych państw członkowskich [i oprzeć się, przykładowo, na udziałach 
w rynku (produktu/geograficznym)]?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
25. Przez swoje pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza za-
sadniczo do ustalenia, czy art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 powinien być 
interpretowany w ten sposób, że rzeczywiste używanie wspólnotowego znaku towa-
rowego w jednym państwie członkowskim wystarcza do spełnienia wymogu, zgod-
nie z którym znak towarowy powinien być „rzeczywiście używany […] we Wspól-
nocie” w rozumieniu wspomnianego przepisu, czy też oceny tego wymogu należy 
dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich.
26. Tytułem wstępu należy przypomnieć, że ochrona znaków towarowych w Unii 
Europejskiej charakteryzuje się współistnieniem kilku systemów ochrony. Po 
pierwsze, dyrektywa 2008/95, zgodnie z jej motywem 2, służy zbliżaniu usta-
wodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, tak 
aby zniwelować istniejące różnice, które mogą przeszkadzać w swobodnym prze-
pływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję 
w ramach wspólnego rynku (zob. podobnie wyrok z dnia 22 marca 2012 r. w spra-
wie C–190/10 GENESIS, pkt 30, 31).
27. Po drugie, jak wynika z motywu 3 rozporządzenia nr 207/2009, celem tego roz-
porządzenia jest ustanowienie wspólnotowego systemu znaków towarowych, które 
będą się cieszyć jednolitą ochroną i wywoływać skutki na całym terytorium Unii 
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(zob. podobnie wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie C–235/09 DHL Express 
France, Zb.Orz. s. I––2801, pkt 41; ww. wyrok w sprawie GENESIS, pkt 35).
28. Trybunał dokonał już wykładni pojęcia rzeczywistego używania przy dokonywa-
niu oceny rzeczywistego używania krajowych znaków towarowych przeprowadzo-
nej w  wyrokach: z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C–40/01 Ansul, Rec. s. I–2439, 
pkt 43 oraz z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C–416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, 
Zb.Orz. s. I–4237, pkt 66, 70–73, 76, jak również w  postanowieniu z dnia 27 stycznia 
2004 r. w sprawie C–259/02 La Mer Technology, Rec. s. I–1159, pkt 27, uznając, że 
„rzeczywiste używanie” jest autonomicznym pojęciem prawa Unii, które musi być 
interpretowane w jednolity sposób.
29. Z orzecznictwa tego wynika, iż znak towarowy jest „rzeczywiście używany” wów-
czas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwaran-
towanie, że towary i usługi, dla których został on zarejestrowany, pochodzą z okre-
ślonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych 
towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, 
mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywi-
stego używania znaku towarowego musi opierać się na wszystkich aspektach stanu 
faktycznego i okoliczności właściwych dla ustalenia jego faktycznego wykorzystania 
handlowego w obrocie, a w szczególności używania uznawanego w danym sektorze 
gospodarczym za uzasadnione dla utrzymania lub tworzenia udziałów w rynku dla 
towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub 
usług, cech rynku, skali i częstotliwości używania znaku towarowego (ww. wyroki: 
w sprawie Ansul, pkt 43; w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, pkt 70; a także ww. 
postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 27).
30. Trybunał wskazał ponadto, że wielkość terytorialnego zasięgu używania stano-
wi wyłącznie jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia, 
czy ma ono rzeczywisty charakter (zob. ww. wyrok w sprawie Sunrider przeciwko 
OHIM, pkt 76).
31. Tę wykładnię stosuje się analogicznie do wspólnotowych znaków towarowych 
w zakresie, w jakim dyrektywa 2008/95 i rozporządzenie nr 207/2009, stawiając 
wymóg, zgodnie z którym znak towarowy musi być rzeczywiście używany, realizu-
ją ten sam cel.
32. Istotnie, zarówno z motywu 9 wspomnianej dyrektywy, jak i z motywu 10 
wspomnianego rozporządzenia wynika, iż prawodawca Unii zmierzał do uzależnie-
nia utrzymania praw związanych ze znakiem towarowym, odpowiednio, krajowym 
i wspólnotowym od warunku stanowiącego, że znak ten będzie rzeczywiście uży-
wany. Tak jak wskazuje rzecznik generalna w pkt 30 i 32 opinii, wspólnotowy znak 
towarowy, który nie jest używany, mógłby utrudniać konkurencję, ograniczając za-
kres oznaczeń, które mogą być zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towa-
rowe, i pozbawiając konkurentów możliwości korzystania z takiego lub podobnego 
znaku w toku wprowadzania na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych 
z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych. W konsekwencji nieużywa-
nie wspólnotowego znaku towarowego może również powodować ograniczenie 
swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług.
33. Niemniej jednak, stosując w odniesieniu do wspólnotowych znaków towaro-
wych analogicznie orzecznictwo przywołane w pkt 29 niniejszego wyroku, należy 
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uwzględnić różnicę pomiędzy zasięgiem terytorialnym ochrony przyznanej krajo-
wym znakom towarowym a zasięgiem terytorialnym ochrony przyznanej wspólno-
towym znakom towarowym; różnicę, która, co więcej, wynika z brzmienia przepisów 
dotyczących wymogu rzeczywistego używania odpowiednio stosowanych do tych 
dwóch rodzajów znaków towarowych. 
34. Tak więc, po pierwsze, art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że 
„jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był przez 
uprawnionego rzeczywiście używany we Wspólnocie Europejskiej w stosunku do to-
warów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było za-
wieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega 
sankcjom przewidzianym w tym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione 
powody jego nieużywania”. Po drugie, art. 10 dyrektywy 2008/95 ustanawia co do 
zasady taką samą regułę w odniesieniu do krajowych znaków towarowych, przewi-
dując jednocześnie, że powinny one być rzeczywiście używane w „danym państwie 
członkowskim”.
35. Tę różnicę odnoszącą się do zasięgu terytorialnego „rzeczywistego używania” 
w obu systemach znaków towarowych podkreśla między innymi art. 42 ust. 3 roz-
porządzenia nr 207/2009. Wspomniany artykuł przewiduje, że zasada wskazana 
w ust. 2 tego artykułu, a mianowicie iż w przypadku sprzeciwu zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy może wnieść o przedstawienie dowodu, że wcześniejszy wspól-
notowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie, znajduje również 
zastosowanie wobec wcześniejszych krajowych znaków towarowych, „zastępując 
używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcze-
śniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”.
36. Należy jednocześnie zauważyć, że tak jak wynika z orzecznictwa przywołanego 
w pkt 30 niniejszego wyroku, zasięg terytorialny używania nie stanowi odrębnego 
kryterium rzeczywistego używania, a jedynie jest jednym z jego elementów, który 
należy włączyć w całościową analizę i zbadać równolegle z innymi elementami. Dlate-
go też wyrażenie „we Wspólnocie” służy określeniu rynku geograficznego odnośnego 
dla każdego badania rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego.
37. Tak więc aby udzielić odpowiedzi na zadane pytania, należy zbadać, co oznacza 
wyrażenie „rzeczywiste używanie we Wspólnocie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 roz-
porządzenia nr 207/2009.
38. Treść wskazanego przepisu nie zawiera żadnego odniesienia do obszaru państw 
członkowskich, natomiast jasno z niego wynika, że wspólnotowy znak towarowy 
musi być używany we Wspólnocie, co innymi słowy oznacza, iż używanie tego znaku 
towarowego w państwach trzecich nie może być wzięte pod uwagę.
39. Wobec braku dalszych uściśleń w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 pod 
uwagę należy wziąć kontekst, w jaki wpisuje się ten przepis, jak również system, jaki 
ustanawia rozpatrywana tu regulacja, i cele, jakie realizuje.
40. W odniesieniu do celów rozporządzenia nr 207/2009 z łącznej analizy jego moty-
wów 2, 4 i 6 wynika, że poprzez pozwolenie przedsiębiorstwom na dostosowanie swo-
jej działalności gospodarczej do skali wspólnotowej i prowadzenie jej bez przeszkód 
rozporządzenie zmierza do zniesienia bariery terytorialności praw, jakie ustawodaw-
stwa państw członkowskich przyznają właścicielom znaków towarowych. Wspól-
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notowy znak towarowy pozwala więc właścicielowi na odróżnienie jego towarów 
lub usług w ten sam sposób w całej Wspólnocie bez względu na granice. Natomiast 
przedsiębiorstwa, które nie chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie 
wspólnotowym, mogą korzystać z systemu krajowych znaków towarowych, bez ko-
nieczności zgłaszania należących do nich znaków towarowych jako wspólnotowych.
41. Dla osiągnięcia tych celów prawodawca Unii przewidział w art. 1 ust. 2 rozporzą-
dzenia nr 207/2009 w związku z jego motywem 3, że wspólnotowy znak towarowy 
ma charakter jednolity, co oznacza, że korzysta z jednolitej ochrony i wywołuje ten 
sam skutek w całym obszarze Wspólnoty. Wspólnotowy znak towarowy może co 
do zasady być zarejestrowany lub zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego 
używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty.
42. System wspólnotowych znaków towarowych ma więc na celu, tak jak to wynika 
z motywu 2 tego rozporządzenia, zaoferowanie na rynku wewnętrznym warunków 
podobnych do istniejących na rynku krajowym. Gdyby uznać w tym kontekście, że 
w ramach wspólnotowego systemu znaków towarowych należy szczególną uwagę 
poświęcić obszarom państw członkowskich, wskazane w pkt 40 niniejszego wyroku 
cele nie zostałyby zrealizowane, co mogłoby działać na szkodę jednolitego charakte-
ru wspólnotowego znaku towarowego.
43. Jak wynika z systematycznej oceny rozporządzenia nr 207/2009, niektóre z prze-
pisów tego rozporządzenia odnoszą się wprawdzie do obszaru jednego lub kilku 
państw członkowskich, niemniej jednak trzeba wskazać, że takie odniesienia dotyczą 
w szczególności krajowych znaków towarowych i znalazły się w przepisach regulują-
cych jurysdykcję i postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do wspól-
notowych znaków towarowych, jak również zasad odnoszących się do międzyna-
rodowej rejestracji, podczas gdy wyrażenie „we Wspólnocie” jest ogólnie używane 
w odniesieniu do praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy.
44. Z powyższych rozważań wynika, że oceny istnienia „rzeczywistego używania we 
Wspólnocie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy doko-
nać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich.
45. Wykładni tej nie mogą podważać ani przywołane w pkt 23 niniejszego wyro-
ku wspólne oświadczenie, zgodnie z którym „rzeczywiste używanie w rozumieniu 
art. 15 w jednym państwie członkowskim jest rzeczywistym używaniem we Wspól-
nocie”, ani wytyczne OHIM dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu, co do 
zasady zawierające tę samą regułę.
46. Po pierwsze, co się tyczy wspólnego oświadczenia, z utrwalonego orzecznictwa 
wynika, że jeżeli zamieszczone w protokole z posiedzenia Rady oświadczenie nie 
znajduje żadnego odzwierciedlenia w treści przepisu prawa wtórnego, nie może być 
brane pod uwagę przy wykładni tego przepisu (zob. wyroki: z dnia 26 lutego 1991 r. 
w sprawie C–292/98 Antonissen, Rec. s. I–745, pkt 18; z dnia 6 maja 2003 r. w spra-
wie C–104/01 Libertel, Rec. s. I–3793, pkt 25; z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie 
C–402/03 Skov i Bilka, Zb.Orz. s. I–199, pkt 42; a także z dnia 19 kwietnia 2007 r. 
w sprawie C–356/05 Farrell, Zb.Orz. s. I–3067, pkt 31).
47. Ponadto Rada i Komisja wyraźnie uznały istnienie takiego ograniczenia w pre-
ambule do wspólnego oświadczenia, zgodnie z którą „jako że deklaracje Rady i Ko-



273

C–149/11 (19.12.2012)

misji, których tekst zamieszczony został poniżej, nie stanowią integralnej części 
aktu prawnego, nie przesądzają one o interpretacji aktu prawnego dokonywanej 
przez Trybunał”.
48. Po drugie, co się odnosi do wytycznych OHIM, należy wskazać, że w kontekście 
wykładni przepisów prawa Unii nie stanowią one wiążących aktów prawnych.
49. Podobnie nie można także uwzględnić twierdzenia podnoszonego przez niektó-
rych uczestników, którzy w ramach niniejszego postępowania przedłożyli Trybunało-
wi uwagi, iż zasięgu terytorialnego używania wspólnotowego znaku towarowego nie 
można w żadnym przypadku ograniczyć wyłącznie do terytorium jednego państwa 
członkowskiego. To twierdzenie zostało oparte na art. 112 ust. 2 lit. a) rozporządze-
nia nr 207/2009, stanowiącym, że można dokonać konwersji wspólnotowego zna-
ku towarowego, do którego prawa właściciela wygasły na podstawie nieużywania, 
na zgłoszenie krajowego znaku towarowego, jeżeli „w państwie członkowskim, dla 
którego wnioskowa[no] o tę konwersję, wspólnotowy znak towarowy był używany 
w warunkach, które stanowią rzeczywiste używanie w rozumieniu ustawodawstwa 
tego państwa członkowskiego”.
50. Chociaż wprawdzie uzasadnione jest oczekiwanie, iż wspólnotowy znak towa-
rowy – jako że korzysta z bardziej rozległej ochrony terytorialnej niż krajowy znak 
towarowy – powinien być używany na obszarze większym niż jedno państwo człon-
kowskie, aby mógł zostać uznany za „rzeczywiście używany”, to jednak nie można 
wykluczyć, że w niektórych okolicznościach rynek towarów lub usług, dla których 
wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany, będzie faktycznie ograniczony 
do obszaru jednego państwa członkowskiego. W takim przypadku używanie wspól-
notowego znaku towarowego na tym obszarze spełniałoby jednocześnie warunek 
rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego i rzeczywistego używa-
nia krajowego znaku towarowego.
51. Jak podkreśliła rzecznik generalna w pkt 63 opinii, tylko w przypadku gdy sąd 
krajowy stwierdzi, uwzględniwszy wszystkie okoliczności faktyczne sprawy, że uży-
wanie w państwie członkowskim było niewystarczające, aby stanowiło rzeczywiste 
używanie we Wspólnocie, wciąż będzie można dokonać konwersji wspólnotowego 
znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w drodze zastoso-
wania wyjątku przewidzianego w art. 112 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
52. Niektórzy uczestnicy postępowania, którzy przedłożyli Trybunałowi uwagi, pod-
noszą również, że nawet gdyby w ramach rynku wewnętrznego nie brać pod uwagę 
granic państw członkowskich, to warunek rzeczywistego używania wspólnotowego 
znaku towarowego wymaga, by wspólnotowy znak towarowy był używany w znacz-
nej części obszaru Wspólnoty, co może odpowiadać obszarowi jednego państwa 
członkowskiego. Takie kryterium miałoby wynikać analogicznie z wyroków: z dnia 
14 września 1999 r. w sprawie C–375/97 General Motors, Rec. s. I–5421, pkt 28; 
z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie C–328/06 Nieto Nuño, Zb.Orz. s. I–10093, 
pkt 17; z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C–301/07 PAGO International, Zb.Orz. 
s. I–9429, pkt 27.
53. Powyższa argumentacja także nie może zostać przyjęta. Po pierwsze, wskazane 
orzecznictwo dotyczy wykładni przepisów odnoszących się do rozszerzonej ochrony 
przyznanej znakom towarowym cieszącym się renomą lub powszechnie znanym we 
Wspólnocie lub w państwie członkowskim, w którym zostały zarejestrowane. Wska-
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zane przepisy realizują zaś inny cel niż wymóg rzeczywistego używania, który może 
skutkować oddaleniem sprzeciwu lub nawet wygaśnięciem praw do znaku towaro-
wego, co przewiduje w szczególności art. 51 rozporządzenia nr 207/2009.
54. Po drugie, nawet jeśli można zasadnie spodziewać się, że wspólnotowy znak to-
warowy będzie używany na większym obszarze niż krajowe znaki towarowe, to nie 
jest konieczne, by takie używanie było rozległe pod względem geograficznym w celu 
uznania go za rzeczywiste, ponieważ takie uznanie zależy zwykle od właściwości da-
nych towarów lub usług na właściwym rynku (zob. analogicznie, w odniesieniu do 
ilościowego zakresu używania, ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 39).
55. Ze względu na to, że ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towaro-
wego opiera się na całości okoliczności faktycznych wykazujących, że używanie tego 
znaku towarowego w handlu pozwala utworzyć bądź zachować udziały w rynku 
towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, nie jest 
możliwe ustalenie a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny winien 
zostać przyjęty, by można było stwierdzić, czy używanie wspomnianego znaku to-
warowego ma rzeczywisty charakter. Nie można więc ustanowić zasady de minimis, 
która uniemożliwiałaby sądowi krajowemu dokonanie oceny wszystkich okoliczno-
ści zawisłego przed nim sporu (zob. analogicznie ww. postanowienie w sprawie La 
Mer Technology, pkt 25, 27; a także ww. wyrok w sprawie Sunrider przeciwko OHIM, 
pkt 72, 77).
56. W odniesieniu do rozpatrywanego w postępowaniu głównym używania wspól-
notowego znaku towarowego Trybunał nie dysponuje wystarczającymi informacja-
mi o okolicznościach faktycznych, aby udzielić sądowi odsyłającemu bardziej szcze-
gółowych wskazówek w odniesieniu do istnienia bądź nieistnienia rzeczywistego 
używania wskazanego znaku towarowego. Jak więc wynika z powyższych rozważań, 
sąd odsyłający musi zbadać, czy z rozpatrywanego znaku towarowego korzysta się 
zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu stworzenia lub zachowania udziałów 
w rynku chronionych towarów lub usług. Ocena ta musi opierać się na wszystkich 
okolicznościach faktycznych mających znaczenie dla sprawy, takich jak w szczegól-
ności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych zna-
kiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotli-
wość i regularność tego używania.
57. Na przedłożone pytania należy zatem odpowiedzieć, że art. 15 ust. 1 rozporzą-
dzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że oceny wymogu, zgodnie 
z którym znak towarowy powinien być „rzeczywiście używany […] we Wspólnocie” 
w rozumieniu tego przepisu, należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów 
państw członkowskich.
58. Wspólnotowy znak towarowy jest „rzeczywiście używany” w rozumieniu art. 15 
ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawo-
wą funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku we Wspólnocie dla 
oznaczonych wspomnianym znakiem towarowym towarów lub usług. Do sądu od-
syłającego należy dokonanie oceny, czy warunki te zostały spełnione w sprawie roz-
patrywanej w postępowaniu głównym, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
faktycznych mających znaczenie, takich jak w szczególności cechy rozpatrywanego 
rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres tery-
torialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania.
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11. C–252/12 (18.07.2013) 
Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers 
BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical 
Superstores Ltd przeciwko Asda Stores Ltd

znak zarejestrowany jako czarno-biały/znaczenie kolorystyki, w jakiej jest używa-
ny przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd i ryzyka skojarzeń wywoływanego 
przez oznaczenie naruszyciela

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2013 r.  
w sprawie C–252/12 Specsavers International Healthcare ltd, Specsavers bV,  

Specsavers Optical group ltd, Specsavers Optical Superstores ltd  
przeciwko asda Stores ltd

tezy

1) artykuł 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia rady (we) nr 207/2009 
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy 
interpretować w ten sposób, że wymóg „rzeczywistego używania” w rozumie-
niu tych przepisów może zostać spełniony, jeżeli graficzny unijny znak towaro-
wy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego słownym unij-
nym znakiem towarowym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest ponadto 
samo zarejestrowane jako unijny znak towarowy, pod warunkiem że różnice 
między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on zare-
jestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zarejestro-
wanej postaci.

2) artykuł 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować 
w ten sposób, że w przypadku gdy unijny znak towarowy nie został zareje-
strowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie używa go w konkret-
nym kolorze lub w konkretnej kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna 
część odbiorców kojarzy ów znak z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, 
to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca 
się naruszenie praw do wspomnianego znaku, są istotne dla całościowej oceny 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzy-
ści w rozumieniu tego przepisu.

3) artykuł 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować 
w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu 
zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama 
kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem lub z kon-
kretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik 
mający znaczenie dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia 
w błąd i czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.
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wyrOK
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 
ust. 1 lit. b) i c), art. 15 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) 
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 
(Dz.U. L 78, s. 1).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Specsavers Internati onal 
Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Opti cal Group Ltd i Specsavers Opti cal Su-
perstores Ltd (zwanymi dalej łącznie „grupą Specsavers”) a Asda Stores Ltd (zwaną 
dalej „Asdą”) w przedmiocie naruszenia, jakiego miały doznać unijne znaki towaro-
we zarejestrowane przez grupę Specsavers.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
W październiku 2009 r. Asda, właściciel sieci supermarketów, rozpoczęła kampanię 
reklamową dla produktów optycznych wymierzoną przeciwko grupie Specsavers, 
która jest zarazem największą siecią salonów optycznych w Zjednoczonym Króle-
stwie i głównym konkurentem Asdy. W ramach tej kampanii Asda wykorzystała slo-
gany „Be a real spec saver at Asda” i „Spec savings at ASDA” oraz następujące logo:

Niedługo po rozpoczęciu tej kampanii reklamowej, w dniu 19 października 2009 r., 
grupa Specsavers wniosła do High Court of Justi ce (England & Wales) (Civil division) 
wobec Asdy powództwo o stwierdzenie naruszenia praw do następujących unijnych 
znaków towarowych:

 – słownych unijnych znaków towarowych nr 1321298 i 3418928, tworzonych przez 
słowo „Specsavers”;

 – grafi cznych unijnych znaków towarowych nr 449256 i 1321348, obejmujących 
następujące oznaczenie (zwanych dalej „znakami towarowymi z zacienionym 
logo”):

 – grafi cznego unijnego znaku towarowego nr 5608385, który obejmuje następują-
ce oznaczenie:
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 – oraz grafi cznego unijnego znaku towarowego nr 1358589, który obejmuje 
następujące oznaczenie (zwanego dalej „znakiem towarowym z bezsłownym 
logo”):

Wyrokiem z dnia 6 października 2010 r. High Court of Justi ce (England & Wales) uznał, 
że Asda nie naruszyła praw do unijnych znaków towarowych grupy Specsavers. Sąd 
ten stwierdził ponadto wygaśnięcie praw do znaku towarowego z bezsłownym logo 
z powodu nieużywania. Grupa Specsavers wniosła od tego wyroku apelację do Co-
urt of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r. sąd odsyłający orzekł w przedmiocie sporu doty-
czącego podnoszonego naruszenia praw do słownych unijnych znaków towarowych 
nr 1321298 i 3418928 oraz grafi cznych unijnych znaków towarowych nr 449256, 
1321348 i 5608385 należących do grupy Specsavers. Uznał on, że ta ostatnia była 
uprawniona na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 do za-
kazania Asdzie używania sloganów „Be a real spec saver at Asda” i „Spec savings 
at Asda”, a także logo używanych przez Asdę w ramach jej kampanii reklamowej.
Sąd odsyłający stwierdził jednak, że aby orzec w ramach sporu w postępowaniu 
głównym o aspekcie dotyczącym znaku towarowego z bezsłownym logo, musi zwró-
cić się do Trybunału o wyjaśnienie następujących kwesti i.
Po pierwsze, w zakresie, w jakim Asda wniosła o stwierdzenie wygaśnięcia praw 
nabytych do znaku towarowego z bezsłownym logo z powodu jego nieużywania, sąd 
odsyłający zastanawia się, czy używanie znaków towarowych z zacienionym logo 
może stanowić używanie znaku towarowego z bezsłownym logo. 
Po drugie, sąd ten pragnie ustalić, czy renoma uzyskana przez kształt w kolorze 
zielonym, którym zawsze posługiwała się grupa Specsavers w celu przedstawienia 
swego znaku towarowego z bezsłownym logo, może zostać uwzględniony w ramach 
art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 niezależnie od faktu, że ów znak 
został zarejestrowany w kolorach czarnym i białym. W ocenie sądu odsyłającego tak 
właśnie powinno być, jednak przyznaje on, że prawo Unii pozostawia w tym zakresie 
pole do interpretacji.

W tych okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postano-
wił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami 
prejudycjalnymi:

1) „Jeżeli przedsiębiorca jest uprawniony z dwóch odrębnych rejestracji wspólno-
towego znaku towarowego do:

a) grafi cznego znaku towarowego,
b) słownego znaku towarowego,

i obu tych znaków używa łącznie, to czy takie używanie może stanowić uży-
wanie grafi cznego znaku towarowego do celów art. 15 i 51 rozporządzenia 
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[nr 207/2009]? Jeśli tak, to w jaki sposób należy ocenić kwestię używania znaku 
graficznego? [...] 

2) Czy należy udzielić odmiennej odpowiedzi, jeżeli:

a) słowny znak towarowy jest nałożony na znak graficzny,
b) przedsiębiorca jest także właścicielem złożonego słownograficznego znaku 

towarowego, który został zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy?

3) Czy odpowiedź na pytania pierwsze lub drugie zależy od tego, czy przeciętny 
konsument, po pierwsze, postrzega znak graficzny i znak słowny jako odrębne 
oznaczenia, lub po drugie, przypisuje im niezależną funkcję odróżniającą? Jeśli 
tak, to w jakim zakresie?

4) Jeżeli wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak 
jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej 
kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców (na części, lecz 
nie na całym terytorium Unii) kojarzy ów znak z tym kolorem lub z tą kombina-
cją kolorów, to czy kolor lub kolory użyte przez pozwaną w spornym oznaczeniu 
są istotne dla całościowej oceny, po pierwsze, prawdopodobieństwa wprowa-
dzenia w błąd na gruncie art. 9 ust. 1 lit. b) [rozporządzenia nr 207/2009], lub 
po drugie, czerpania nienależnej korzyści na gruncie art. 9 ust. 1 lit. c) [tego 
rozporządzenia]? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

5) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy dla całościowej oceny istotne jest to, 
że dla znacznej części odbiorców pozwana kojarzy się z konkretnym kolorem lub 
z konkretną kombinacją kolorów, których użyła w spornym oznaczeniu?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań od pierwszego do trzeciego
17. W pytaniach od pierwszego do trzeciego, które należy przeanalizować łącznie, 
sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wymóg rzeczywistego używania 
unijnego znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozpo-
rządzenia nr 207/2009 jest spełniony wówczas, gdy graficzny unijny znak towarowy 
jest używany wyłącznie w połączeniu ze słownym unijnym znakiem towarowym, 
który jest na niego nałożony, zważywszy dodatkowo, że połączenie tych dwóch zna-
ków jest także zarejestrowane jako odrębny unijny znak towarowy.
18. Wszystkie strony, które złożyły swe uwagi przed Trybunałem, utrzymują zasad-
niczo, że używanie graficznego unijnego znaku towarowego w połączeniu z innym 
słownym znakiem towarowym, który jest na niego nałożony, może stanowić rze-
czywiste używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
nr 207/2009, o ile wspomniany graficzny znak towarowy zachowuje w otrzymanej 
w ten sposób całości niezależną funkcję odróżniającą.
19. Na wstępie należy uściślić, że sytuacja taka jak występująca w sprawie w postę-
powaniu głównym, w której słowny znak towarowy jest nałożony na znak graficzny, 
objęta jest hipotezą art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, któ-
ry odnosi się do używania znaku towarowego w postaci odbiegającej od tej, w jakiej 
dany znak został zarejestrowany.
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20. W istocie nałożenie oznaczenia słownego „Specsavers” na znak towarowy 
z bezsłownym logo zmienia postać, w jakiej znak ów został zarejestrowany, ponie-
waż – zważywszy, że w ten sposób niektóre części znaku towarowego z bezsłow-
nym logo są zakryte przez oznaczenie słowne – nie chodzi tu o zwykłe zestawienie 
dwóch znaków.
21. Należy zauważyć następnie, że z brzmienia art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) roz-
porządzenia nr 207/2009 bezpośrednio wynika, iż używanie znaku towarowego 
w postaci, która odbiega od tej, w jakiej został on zarejestrowany, jest uważane za 
używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia, pod wa-
runkiem że charakter odróżniający znaku towarowego w postaci, w jakiej został on 
zarejestrowany, pozostaje niezmieniony.
22. Charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu rozporządzenia 
nr 207/2009 oznacza, że znak ten pozwala na określenie towaru, dla którego wy-
stępuje się o rejestrację, jako pochodzącego z danego przedsiębiorstwa i tym sa-
mym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsię-
biorstw (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych 
od C–468/01 P do C–472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I–5141, 
pkt 32; z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C–304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, 
Zb.Orz. s. I–3297, pkt 66; z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C–311/11 P Smart Tech-
nologies przeciwko OHIM, pkt 23). 
23. Ów charakter odróżniający zarejestrowanego znaku towarowego może być 
wynikiem zarówno używania jednego z jego elementów jako części zarejestrowa-
nego znaku towarowego, jak i używania innego znaku towarowego w połączeniu 
z zarejestrowanym znakiem towarowym. W obu tych przypadkach wystarczy, by 
w następstwie tego używania zainteresowane kręgi faktycznie postrzegały dany 
towar lub daną usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (zob. ana-
logicznie wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C–353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I–6135, 
pkt 30).
24. Stąd też używanie znaku towarowego z bezsłownym logo w połączeniu z na-
łożonym na niego oznaczeniem słownym „Specsavers”, nawet jeżeli używanie to 
stanowi ostatecznie używanie w charakterze części zarejestrowanego znaku to-
warowego lub w połączeniu z nim, może zostać uznane za rzeczywiste używanie 
samego znaku towarowego z bezsłownym logo, o ile wspomniany znak, tak jak 
został on zarejestrowany, to znaczy w postaci niezakrytej częściowo przez nało-
żone na niego oznaczenie słowne „Specsavers”, również w tej formie odnosi się 
do objętych rejestracją towarów grupy Specsavers, która to okoliczność podlega 
ocenie sądu odsyłającego.
25. Na powyższy wniosek nie ma wpływu okoliczność, że oznaczenie słowne „Spe-
scsavers” oraz połączenie bezsłownego logo z nałożonym na nie oznaczeniem słow-
nym „Specsavers” także zostały zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe.
26. Trybunał orzekł już bowiem w przeszłości, że wymóg rzeczywistego używania 
znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 może 
zostać spełniony, w przypadku gdy znak towarowy jest używany wyłącznie za po-
średnictwem innego złożonego znaku towarowego lub gdy jest on używany wyłącz-
nie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto 
zarejestrowane jako odrębny znak towarowy, o ile ów znak towarowy wciąż jest po-
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strzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru (zob. podobnie wyrok z dnia 
18 kwietnia 2013 r. w sprawie C–12/12 Colloseum Holding, pkt 35, 36).
27. Ponadto Trybunał stwierdził także, w odniesieniu do art. 10 ust. 2 lit. a) pierw-
szej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbli-
żenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), którego treść normatywna odpowiada zasadniczo 
treści art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, że właściciel za-
rejestrowanego znaku towarowego może do celów wykazania jego używania w ro-
zumieniu tego przepisu powoływać się na jego używanie w postaci różniącej się od 
postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice między 
tymi dwiema postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to 
niezależnie od faktu, iż owa odmienna postać również została zarejestrowana jako 
znak towarowy (wyrok z dnia 25 października 2012 r. w sprawie C–553/11 Rintisch, 
pkt 30).
28. Argumenty, które skłoniły Trybunał do przyjęcia takiej wykładni art. 10 ust. 2 
lit. a) dyrektywy 89/104, dają się przenieść mutatis mutandis na grunt art. 15 ust. 1 
akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
29. Wykładnia ta znajduje ponadto potwierdzenie w celu przyświecającym art. 15 
ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, który to przepis, unikając 
ustanowienia wymogu całkowitej zgodności między postacią używaną w obrocie 
handlowym a tą, w jakiej znak towarowy został zarejestrowany, dąży do umożli-
wienia właścicielowi tego znaku wprowadzenia dla danego oznaczenia, w ramach 
jego wykorzystania handlowego, wariantów, które nie zmieniając jego charakteru 
odróżniającego, pozwolą lepiej dostosować je do wymogów sprzedaży i promocji 
oznaczonych nim towarów lub usług. Tymczasem osiągnięcie powyższego celu było-
by utrudnione, gdyby do ustalenia używania zarejestrowanego znaku towarowego 
wymagano spełnienia dodatkowego warunku, zgodnie z którym owa odmienna po-
stać, w jakiej dany znak jest używany, nie może sama być przedmiotem rejestracji 
jako znak towarowy (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Rintisch, pkt 21, 22).
30. Ponadto taki sposób wykładni art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia 
nr 207/2009 pozostaje w zgodzie z art. 5C ust. 2 konwencji paryskiej, ponieważ to 
ostatnie postanowienie nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, że w następstwie 
rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nie można już powoływać się na jego 
używanie celem wykazania używania innego zarejestrowanego znaku towarowego, 
od którego oznaczenie to odbiega jedynie w sposób niezmieniający jego charakteru 
odróżniającego (zob. ww. wyrok w sprawie Rintisch, pkt 23).
31. Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pytania od pierwsze-
go do trzeciego winna brzmieć: art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że wymóg „rzeczywistego uży-
wania” w rozumieniu tych przepisów może zostać spełniony, jeżeli graficzny unijny 
znak towarowy jest używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego słow-
nym unijnym znakiem towarowym i jeżeli połączenie tych dwóch znaków jest po-
nadto samo zarejestrowane jako odrębny unijny znak towarowy, pod warunkiem 
że różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został 
on zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zareje-
strowanej postaci.
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W przedmiocie pytania czwartego
32. W pytaniu czwartym sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) 
i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku 
gdy wspólnotowy znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego 
właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kombina-
cji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ów znak z tym kolo-
rem lub z tą kombinacją kolorów, to czy kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią 
w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wspomnianego znaku, są 
istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czer-
pania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.
33. Grupa Specsavers i Komisja Europejska proponują udzielenie na to pytanie odpo-
wiedzi twierdzącej, natomiast rząd Zjednoczonego Królestwa uważa, że należałoby 
odpowiedzieć na nie przecząco.
34. Co się tyczy, po pierwsze, analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd 
w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, przypomnienia wy-
maga, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem istnienie w odczuciu odbiorców 
prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, 
z uwzględnieniem wszystkich właściwych dla danego przypadku czynników (zob. 
w szczególności wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C–251/95 SABEL, Rec. 
s. I–6191, pkt 22; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C–120/04 Medion, Zb.Orz. 
s. I–8551, pkt 27; z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C–334/05 P OHIM przeciwko 
Shaker, Zb.Orz. s. I–4529, pkt 34).
35. Trybunał orzekł także niejednokrotnie, że całościową ocenę prawdopodobień-
stwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycz-
nego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków, należy oprzeć na 
wywieranym przez te znaki całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnie-
niem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków 
towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług od-
grywa w całościowej ocenie tego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym 
zakresie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość, nie 
dokonując analizy jego poszczególnych detali (zob. w szczególności ww. wyroki: 
w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Medion, pkt 28; w sprawie OHIM przeciwko 
Shaker, pkt 35).
36. Ponadto z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest sam znak. A zatem zna-
ki towarowe, które mają charakter wysoce odróżniający – samoistny lub wynikający 
z ich znajomości na rynku – cieszą się większą ochroną niż te, których charakter jest 
nieznacznie odróżniający (zob. wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C–39/97 
Canon, Rec. s. I–5507, pkt 18).
37. Tymczasem, przynajmniej gdy mamy do czynienia ze znakiem towarowym, 
który nie został zarejestrowany w określonym lub charakterystycznym kolorze, 
a w kolorystyce czarnobiałej, kolor lub kombinacja kolorów, w jakich znak towaro-
wy jest następnie faktycznie używany, wpływa na postrzeganie tego znaku przez 
przeciętnych konsumentów danych towarów i w rezultacie jest w stanie zwiększyć 
prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub prawdopodobieństwo skojarze-
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nia wcześniejszego znaku towarowego i oznaczenia, któremu zarzuca się narusze-
nie praw do tego znaku.
38. W tych okolicznościach nie byłoby logiczne uznanie, że okoliczność, iż w oznacze-
niu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wcześniejszego unijnego znaku towaro-
wego, osoba trzecia używa koloru lub kombinacji kolorów, które zaczęły być kojarzo-
ne przez znaczną część odbiorców z owym wcześniejszym znakiem w następstwie 
używania go przez jego właściciela w tym kolorze lub w tej kombinacji kolorów, nie 
może być brana pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny z tego tylko wzglę-
du, że wspomniany wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany w kolorach 
czarnym i białym. 
39. Również przy dokonywaniu analizy, po drugie, kwestii czerpania nienależnej 
korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towarowego w rozumie-
niu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 należy przeprowadzić całościową 
ocenę, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicz-
nościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić między innymi inten-
sywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień 
podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz charakter 
danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewieństwa. Co się 
tyczy intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego znaku towaro-
wego, Trybunał orzekł już w przeszłości, że im bardziej odróżniający będzie ten 
znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie 
naruszenia (zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C–487/07 L’Oréal i in., 
Zb.Orz. s. I–5185, pkt 44).
40. W tym względzie z postanowienia odsyłającego wynika, że podobieństwo mię-
dzy znakami towarowymi grupy Specsavers a oznaczeniami używanymi przez Asdę 
było w sposób zamierzony poszukiwane, tak aby odbiorcy skojarzyli te dwa szyldy. 
Otóż okoliczność, że Asda wykorzystała kolor podobny do tego używanego przez 
grupę Specsavers w celu skorzystania z charakteru odróżniającego i renomy znaków 
towarowych należących do tej grupy, jest czynnikiem, który należy brać pod uwa-
gę przy ustalaniu, czy można stwierdzić czerpanie nienależnej korzyści z charakteru 
odróżniającego lub z renomy znaku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie L’Oréal 
i in., pkt 48).
41. Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie czwarte winna brzmieć: art. 9 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że 
w przypadku gdy unijny znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak 
jego właściciel powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub w konkretnej kom-
binacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy ów znak z tym 
kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią 
w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie praw do wspomnianego znaku, są 
istotne dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czer-
pania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu. 

W przedmiocie pytania piątego
42. W pytaniu piątym sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) 
i c) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, 
iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do 
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zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część 
odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, które wy-
korzystuje ona w tym oznaczeniu, stanowi czynnik istotny dla całościowej oceny 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub czerpania nienależnej korzyści 
w rozumieniu tego przepisu.
43. Grupa Specsavers proponuje, by na to pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej, 
natomiast Komisja uważa, że element ten może być brany pod uwagę wyłącznie 
do celów oceny uzasadnionej przyczyny używania w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia nr 207/2009. Ponieważ rząd Zjednoczonego Królestwa proponuje 
udzielić odpowiedzi przeczącej na pytanie czwarte, uważa on, że w ogóle nie ma 
potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie piąte.
44. W tym zakresie należy zauważyć, że – jak wynika z pkt 34 i 39 niniejszego wyroku 
– zarówno prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, jak i czerpanie nienależnej korzyści w rozumieniu 
art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia podlegają całościowej ocenie, z uwzględnie-
niem wszystkich właściwych dla danego przypadku czynników.
45. Z orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że ocena ta musi uwzględniać fak-
tyczny kontekst, w jakim oznaczenie, któremu zarzuca się podobieństwo do zare-
jestrowanego znaku towarowego, zostało użyte [zob. podobnie w odniesieniu do 
art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C–533/06 
O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I–4231, pkt 64].
46. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że okoliczność, iż osoba trzecia uży-
wająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego 
znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkret-
nym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznacze-
niu, stanowi czynnik, który w połączeniu z innymi elementami może mieć pewne 
znaczenie przy badaniu istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub 
czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 
nr 207/2009.
47. Po pierwsze, nie można wykluczyć, że taka okoliczność może oddziaływać na 
sposób, w jaki odbiorcy postrzegają rozpatrywane oznaczenia, i mieć w efekcie 
wpływ na istnienie w przypadku tych oznaczeń prawdopodobieństwa wprowadze-
nia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.
48. A zatem w sprawie w postępowaniu głównym okoliczność, że Asda sama ko-
jarzona jest z kolorem zielonym – kolorem używanym przez nią w oznaczeniach, 
którym zarzuca się naruszenie praw do znaków towarowych grupy Specsavers, 
mogłaby w szczególności skutkować zmniejszeniem prawdopodobieństwa wpro-
wadzenia w błąd lub skojarzenia tych oznaczeń ze znakami grupy Specsavers, 
ponieważ właściwy krąg odbiorców mógłby uznać, że użyty w tych oznaczeniach 
kolor zielony jest charakterystyczny dla Asdy; ustalenie tej okoliczności należy do 
sądu odsyłającego.
49. Po drugie, na co zwraca uwagę Komisja w swych uwagach przed Trybunałem, 
okoliczność, że osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie 
praw do zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną 
część odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, któ-
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rych używa w tym oznaczeniu, może być istotnym czynnikiem dla ustalenia, czy ist-
niała „uzasadniona przyczyna” używania tego oznaczenia w rozumieniu art. 9 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. 
50. A zatem odpowiedź na pytanie piąte winna brzmieć: art. 9 ust. 1 lit. b) i c) 
rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, 
iż osoba trzecia używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do 
zarejestrowanego znaku towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część 
odbiorców z konkretnym kolorem lub z konkretną kombinacją kolorów, których 
używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik mający znaczenie dla całościowej oceny 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i czerpania nienależnej korzyści w ro-
zumieniu tego przepisu. 
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12. C–654/15 (21.12.2016) 
Länsförsäkringar AB przeciwko Matek A/S

brak wymogu rzeczywistego używania znaku w okresie do 5 lat od rejestracji znaku

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 21 grudnia 2016 r.  
w sprawie C–654/15 länsförsäkringar ab przeciwko matek a/S

teza

artykuł 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w spra-
wie [znaku towarowego unii europejskiej] w związku z art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 
1 lit. a) tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że w okresie pię-
ciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego jego właściciel 
może w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakazać 
osobom trzecim używania w obrocie gospodarczym oznaczenia identycznego ze 
swoim znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do wszystkich 
towarów i usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten zo-
stał zarejestrowany, lub do nich podobnych, bez konieczności wykazania rzeczy-
wistego używania wspomnianego znaku towarowego dla tych towarów lub usług.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w spra-
wie [znaku towarowego Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Länsförsäkringar AB 
a Matek A/S w przedmiocie zarzucanego spółce Matek naruszenia wyłącznego pra-
wa przysługującego spółce Länsförsäkringar jako właścicielowi unijnego znaku to-
warowego.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Spółka Länsförsäkringar, która prowadzi działalność w dziedzinie bankowości, lo-
kat kapitałowych oraz ubezpieczeń, jest właścicielem unijnego znaku towarowego 
nr 005423116. Znak ten został zarejestrowany w dniu 4 stycznia 2008 r. między inny-
mi dla towarów należących do klas 36 i 37 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. 
Rejestracja ta dotyczy w odniesieniu do klasy 36 między innymi usług w zakresie 
nieruchomości, wyceny nieruchomości, wynajmu mieszkań i lokali sklepowych oraz 
zarządzania nieruchomościami, a w odniesieniu do klasy 37 – budownictwa, napraw 
oraz usług serwisowych, a także usług instalacyjnych.
Główną działalnością spółki Matek jest wytwarzanie i montaż domów drewnianych. 
W ramach tej działalności spółka ta w 2007 r. zaczęła używać logo, które zareje-
strowała w 2009 r. dla towarów należących do klasy 19 w rozumieniu porozumienia 
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nicejskiego, obejmującej „materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne nieme-
talowe stosowane w budownictwie; asfalt, smołę i bitumy; budynki przenośne nie-
metalowe; pomniki niemetalowe”. 
Spółka Länsförsäkringar, uznając, że wskutek używania tego logo w latach 2008–2011 
spółka Matek naruszyła wyłączne prawo wynikające z unijnego znaku towarowego, 
którego jest ona właścicielem, wniosła do Stockholms tingsrätt (sądu pierwszej in-
stancji w Sztokholmie, Szwecja) powództwo oparte na art. 9 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia nr 207/2009 mające na celu zakazanie spółce Matek, pod rygorem nałożenia 
grzywny, używania w Szwecji w obrocie gospodarczym oznaczeń podobnych do tego 
znaku towarowego. Stockholms tingsrätt uwzględnił to powództwo.
Svea hovrätt (sąd apelacyjny w Sztokholmie, Szwecja) zakwestionował to rozstrzy-
gnięcie. O ile bowiem sąd apelacyjny uznał, że logo używane przez Matek jest podob-
ne do unijnego znaku towarowego zarejestrowanego przez Länsförsäkringar, o tyle 
jednak orzekł, w przeciwieństwie do Stockholms tingsrätt, iż badanie podobieństwa 
rozpatrywanych towarów i usług powinno zostać przeprowadzone nie na podstawie 
formalnej rejestracji tego znaku towarowego, lecz na podstawie działalności fak-
tycznie prowadzonej przez właściciela. Svea hovrätt (sąd apelacyjny w Sztokholmie) 
stwierdził zatem, że uwzględniając ocenę całościową, w niniejszym przypadku nie 
istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
Spółka Länsförsäkringar wniosła środek odwoławczy do Högsta domstolen (sądu 
najwyższego, Szwecja), podnosząc, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia 
w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 powinna opierać 
się w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego wy-
łącznie na tej rejestracji, a nie na faktycznym używaniu tego znaku.
Według sądu odsyłającego orzecznictwo Trybunału nie pozwala określić, jakie zna-
czenie należy przyznać, dla celów stosowania art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009, rejestracji w stosunku do faktycznego używania unijnego znaku towa-
rowego w przypadku, w którym osoba trzecia używa bez zgody w obrocie gospo-
darczym oznaczenia podobnego do takiego znaku towarowego w okresie pięciu lat 
następujących po rejestracji tego znaku.
W tych okolicznościach Högsta domstolen postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy dla wyłącznego prawa właściciela ma znaczenie to, że w okresie pięciu lat od 

rejestracji nie używał on rzeczywiście [unijnego] znaku towarowego w Unii Euro-
pejskiej w odniesieniu do towarów lub usług, które obejmuje rejestracja? 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: na jakich warunkach 
i w jaki sposób sytuacja ta wpływa na to wyłączne prawo?”. 

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
18. Poprzez swoje pytania, które należy rozpatrzeć łącznie, sąd odsyłający dąży 
w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy 
interpretować w ten sposób, że w okresie pięciu lat następujących po rejestracji 
unijnego znaku towarowego jego właściciel może w przypadku istnienia prawdo-
podobieństwa wprowadzenia w błąd zakazać osobom trzecim używania w obrocie 
gospodarczym oznaczenia identycznego ze swoim znakiem towarowym lub do niego 
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podobnego w odniesieniu do wszystkich towarów i usług identycznych z towarami 
lub usługami, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobnych, 
bez konieczności wykazania rzeczywistego używania wspomnianego znaku towaro-
wego dla tych towarów lub usług.
19. Matek sądzi, że art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 ma zastosowanie 
tylko wtedy, gdy rozpatrywany unijny znak towarowy jest faktycznie używany. 
20. Komisja Europejska uważa natomiast, że z łącznej lektury tego przepisu oraz 
art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia wynika, że wyłączne prawo 
przyznane właścicielowi w okresie pięciu lat od rejestracji tego znaku towarowego 
ma zastosowanie do wszystkich towarów i usług, dla których znak ten został za-
rejestrowany, bez względu na to, czy był on rzeczywiście używany w Unii dla tych 
towarów lub usług, czy też nie był. Po upływie tego okresu do pozwanego w po-
stępowaniu w sprawie naruszenia należy podniesienie na podstawie art. 99 ust. 3 
wspomnianego rozporządzenia, że można stwierdzić wygaśnięcie prawa właściciela 
znaku towarowego z powodu nieużywania wspomnianego znaku.
21. Z akt sprawy przedstawionych Trybunałowi wynika, że sąd odsyłający stoi 
w szczególności przed rozstrzygnięciem zagadnienia, czy w okresie pięciu lat na-
stępujących po rejestracji unijnego znaku towarowego podobieństwo rozpatry-
wanych towarów i usług, a tym samym istnienie prawdopodobieństwa wprowa-
dzenia w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy 
oceniać przy uwzględnieniu wszystkich towarów i usług, dla których ten znak to-
warowy został zarejestrowany, czy też, przeciwnie, jedynie na podstawie towarów 
i usług, dla których właściciel zaczął już rzeczywiście używać wspomnianego znaku 
towarowego. 
22. Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 właściciel unijnego zna-
ku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie 
posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku któ-
rego z powodu jego identyczności z tym znakiem towarowym lub podobieństwa do 
niego oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których 
dotyczą ten znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia odbiorców w błąd.
23. O ile przepis ten nie zawiera uściślenia co do tego, w jaki sposób właściciel 
powinien był używać swojego unijnego znaku towarowego, aby móc powołać się 
na prawo wyłączne wynikające z tego znaku, o tyle art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
nr 207/2009 przewiduje natomiast, że w przypadku gdy w okresie pięciu lat od reje-
stracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii 
w stosunku do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, lub jeżeli takie 
używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, ten znak towarowy 
podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporządzeniu, chyba że właściciel może 
powołać się na usprawiedliwione powody jego nieużywania.
24. W tym względzie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że 
w takim przypadku i z zastrzeżeniem przewidzianych w tym przepisie dalszych uści-
śleń stwierdza się wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego na 
podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w spra-
wie naruszenia. Artykuł 51 ust. 2 tego rozporządzenia uściśla ponadto, że w przy-
padku gdy podstawy stwierdzenia wygaśnięcia praw istnieją jedynie w odniesieniu 
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do niektórych towarów lub usług, dla których wspomniany znak towarowy jest za-
rejestrowany, stwierdza się wygaśnięcie prawa właściciela jedynie w odniesieniu do 
tych towarów lub usług.
25. Ustanawiając w art. 15 ust. 1 i w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 
normę dotyczącą wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego z uwagi na 
brak używania w ciągu pięciu lat, prawodawca Unii zmierzał – jak wynika z moty-
wu 10 tego rozporządzenia – do uzależnienia utrzymania praw związanych z unijnym 
znakiem towarowym od warunku, by znak ów był rzeczywiście używany. Warunek 
ten opiera się na tym względzie, że nie byłoby uzasadnione, by nieużywany znak 
towarowy utrudniał konkurencję, ograniczając zakres oznaczeń, które mogą być za-
rejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawiając konkurentów 
możliwości korzystania z oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego po-
dobnego przy wprowadzaniu na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych 
z tymi chronionymi danym znakiem lub do nich podobnych (zob. podobnie wyroki: 
z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C–149/11, EU:C:2012:816, pkt 32; a także 
z dnia 26 września 2013 r., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean 
Solutions, C–610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 54).
26. Z brzmienia i celu art. 15 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozpo-
rządzenia nr 207/2009 wynika, że do chwili upływu okresu pięciu lat od rejestracji 
unijnego znaku towarowego nie można stwierdzić wygaśnięcia praw właściciela ani 
w odniesieniu do części, ani w odniesieniu do ogółu towarów lub usług, dla których 
znak ten został zarejestrowany. Przepisy te przyznają zatem właścicielowi w odnie-
sieniu do rozpoczęcia rzeczywistego używania jego znaku towarowego okres odro-
czenia, w czasie którego może on powołać się na podstawie art. 9 ust. 1 tego rozpo-
rządzenia na prawo wyłączne wynikające z tego znaku w odniesieniu do wszystkich 
tych towarów i usług bez konieczności wykazywania takiego używania. 
27. Z tego względu, aby określić zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozpo-
rządzenia, czy towary lub usługi domniemanego sprawcy naruszenia oraz towary 
lub usługi objęte rozpatrywanym unijnym znakiem towarowym wykazują identycz-
ność lub podobieństwo, należy ocenić – w okresie pięciu lat następujących po re-
jestracji unijnego znaku towarowego – zakres wyłącznego prawa przyznanego na 
mocy tego przepisu, mając na uwadze towary i usługi, dla których została dokonana 
rejestracja, a nie to, w jaki sposób właściciel mógł używać tego znaku towarowego 
w tym okresie.
28. Wreszcie, o ile od chwili upływu okresu pięciu lat następujących po rejestracji 
unijnego znaku towarowego na zakres tego wyłącznego prawa może mieć wpływ 
ustalenie – dokonane w następstwie podniesienia roszczenia wzajemnego lub 
podjęcia obrony co do istoty sprawy przez osobę trzecią w ramach postępowa-
nia w sprawie naruszenia – że właściciel w tym momencie jeszcze nie rozpoczął 
rzeczywistego używania swojego znaku towarowego w odniesieniu do części lub 
ogółu towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, o tyle należy 
jednak stwierdzić, iż z postanowienia odsyłającego nie wynika, by taka sytuacja 
miała miejsce w niniejszym przypadku i by sąd odsyłający dążył do uzyskania wy-
jaśnień w tym względzie.
29. Przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań na zadane pytania należy 
odpowiedzieć, iż art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 15 
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ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, 
że w okresie pięciu lat następujących po rejestracji unijnego znaku towarowego 
jego właściciel może w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia 
w błąd zakazać osobom trzecim używania w obrocie gospodarczym oznaczenia 
identycznego ze swoim znakiem towarowym lub do niego podobnego w odnie-
sieniu do wszystkich towarów i usług identycznych z towarami lub usługami, dla 
których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobnych, bez konieczności 
wykazania rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego dla tych to-
warów lub usług.



290

VIII.   RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU

13. C–689/15 (8.06.2017) 
W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze 
przeciwko Verein Bremer Baumwollbörse

Kiedy umieszczanie na towarach znaku jakości stanowi używanie

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2017 r.  
w sprawie C–689/15 w. F. gözze Frottierweberei gmbH, wolfgang gözze  

przeciwko Verein bremer baumwollbörse

tezy

1) artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia rady (we) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 
r. w sprawie znaku towarowego unii europejskiej należy interpretować w ten 
sposób, że umieszczanie przez właściciela lub za jego zgodą indywidualnego 
unijnego znaku towarowego na towarach w charakterze znaku jakości nie sta-
nowi używania w charakterze znaku towarowego mieszczącego się w pojęciu 
„rzeczywistego używania” w rozumieniu tego przepisu. umieszczanie wspo-
mnianego znaku towarowego stanowi jednak takie rzeczywiste używanie, 
jeżeli zarazem gwarantuje konsumentom, że te towary pochodzą z jednego 
określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą zostały one wytworzone 
i któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość. w tym ostatnim 
przypadku właściciel owego znaku towarowego jest uprawniony, na podstawie 
art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, do zakazania umieszczania przez osobę 
trzecią podobnego oznaczenia na identycznych towarach, jeżeli umieszczanie 
to stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

2) artykuł 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 nale-
ży interpretować w ten sposób, że na podstawie łącznego zastosowania tych 
przepisów prawo do indywidualnego znaku towarowego nie może zostać 
unieważnione z tego względu, że właściciel znaku towarowego nie gwarantu-
je, w drodze przeprowadzania u swoich licencjobiorców regularnych kontroli 
jakości, spełnienia wiązanych przez odbiorców z tym znakiem oczekiwań co 
do jakości.

3) rozporządzenie nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że jego prze-
pisy dotyczące unijnych znaków wspólnych nie mogą być stosowane mutatis 
mutandis do indywidualnych unijnych znaków towarowych.
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wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego 
Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między W. F. Gözze Frotti  erwebe-
rei GmbH (zwaną dalej „spółką Gözze”) i Wolfgangiem Gözzem a stowarzyszeniem 
Verein Bremer Baumwollbörse (zwanym dalej „VBB”) w przedmiocie, po pierwsze, 
używania przez spółkę Gözze oznaczenia podobnego do unijnego znaku towarowe-
go, którego VBB jest właścicielem, i po drugie, rzeczywistego używania tego znaku.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

VBB jest stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność mającą związek 
z bawełną. Jest ono właścicielem następującego grafi cznego unijnego znaku towa-
rowego, zarejestrowanego w dniu 22 maja 2008 r. dla towarów, do których należą 
w szczególności wyroby włókiennicze (zwanego dalej „znakiem towarowym »kwiat 
bawełny«”):

Z przedłożonych Trybunałowi akt oraz z wyjaśnień przedstawionych podczas 
przeprowadzonej przed nim rozprawy wynika, że w ciągu kilkudziesięciu lat po-
przedzających tę rejestrację to samo oznaczenie grafi czne (zwane dalej „oznacze-
niem »kwiat bawełny«”) było używane przez wytwórców wyrobów włókienni-
czych wykonanych z włókien bawełny do celów certyfi kowania składu i jakości ich 
produktów.
Z chwilą dokonania wspomnianej rejestracji VBB zaczęło zawierać umowy licen-
cyjne dotyczące należącego do tego stowarzyszenia znaku towarowego „kwiat 
bawełny” z przynależącymi do tego stowarzyszenia przedsiębiorstwami. Przed-
siębiorstwa te zobowiązują się używać tego znaku wyłącznie dla towarów wyko-
nanych z włókien bawełny dobrej jakości. VBB może kontrolować przestrzeganie 
tego zobowiązania.
Spółka Gözze, której członkiem zarządu jest W. Gözze, niezrzeszona w VBB i nie-
związana umową licencyjną z tym stowarzyszeniem, wytwarza wyroby włókiennicze 
wykonane z włókien bawełny i od kilkudziesięciu lat umieszcza na nich oznaczenie 
„kwiat bawełny”.
W dniu 11 lutego 2014 r. VBB wytoczyło przeciwko spółce Gözze i W. Gözzemu 
przed właściwym sądem orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych 
– Landgericht Düsseldorf (sądem okręgowym w Düsseldorfi e, Niemcy) – powódz-



292

VIII.   RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU

two o naruszenie z powodu wprowadzenia do sprzedaży przez spółkę Gözze ręcz-
ników opatrzonych etykietami, których tylna strona wyglądała następująco:

W ramach tego postępowania spółka Gözze wystąpiła w dniu 14 kwietnia 2014 r. 
z roszczeniem wzajemnym mającym na celu unieważnienie prawa do znaku towaro-
wego „kwiat bawełny” ze skutkiem od dnia 22 maja 2008 r. lub, posiłkowo, stwier-
dzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku ze skutkiem od dnia 23 maja 2013 r.
Zdaniem spółki Gözze oznaczenie „kwiat bawełny” jest czysto opisowe, a zatem po-
zbawione charakteru odróżniającego. Oznaczenie to nie może służyć jako wskaza-
nie pochodzenia, nie było rzeczywiście używane przez VBB ani jego licencjobiorców 
w okresie wskazanym w art. 15 rozporządzenia nr 207/2009, a w każdym razie nie 
powinno było zostać zarejestrowane jako znak towarowy.
Orzeczeniem z dnia 19 listopada 2014 r. Landgericht Düsseldorf uwzględnił powódz-
two VBB i oddalił roszczenie wzajemne spółki Gözze.
Sąd ten uznał, że omawiane oznaczenie może służyć jako wskazanie pochodzenia. 
Ponadto z uwagi na wysoki stopień podobieństwa między oznaczeniem „kwiat ba-
wełny” używanym na etykietach spółki Gözze a należącym do VBB znakiem towaro-
wym „kwiat bawełny” istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozu-
mieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
Spółka Gözze odwołała się od tego orzeczenia do Oberlandesgericht Düsseldorf 
(wyższego sądu krajowego w Düsseldorfi e, Niemcy).
Ten ostatni sąd w pełni podziela wprawdzie ustalenia sądu pierwszej instancji, zgod-
nie z którymi oznaczenie „kwiat bawełny” umieszczane przez spółkę Gözze na jej 
wyrobach wykazuje wysoki stopień podobieństwa do należącego do VBB znaku 
towarowego „kwiat bawełny”, ponieważ oznaczenie to odbiega od wspomnianego 
znaku jedynie kolorem używanym zwykle w druku przez spółkę Gözze.
Sąd ten uważa jednak, że używanie przez spółkę Gözze oznaczenia „kwiat bawełny” 
dla identycznych towarów niekoniecznie oznacza zasadność wniesionego przez VBB 
powództwa o naruszenie. Odbiorcy dostrzegą bowiem w tym oznaczeniu, a także 
w znaku towarowym „kwiat bawełny” przede wszystkim „znak jakości”. W tych oko-
licznościach można byłoby uznać, że używanie tego oznaczenia i znaku towarowe-
go nie informuje w żaden sposób o pochodzeniu oznaczonych towarów. Powyższe 
mogłoby prowadzić do stwierdzenia, po pierwsze, że VBB winno zostać pozbawione 
swoich praw do znaku towarowego „kwiat bawełny” z powodu braku „rzeczywiste-
go używania” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, a po drugie, 
że spółka Gözze nie dopuściła się naruszenia tych praw.
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Oberlandesgericht Düsseldorf zastanawia się ponadto, czy w okolicznościach takich 
jak te występujące w postępowaniu głównym znak towarowy należy uznać za mogą-
cy wprowadzać odbiorców w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) tego rozporządze-
nia. W niniejszym wypadku bowiem VBB jedynie wyjątkowo przeprowadza kontrolę 
jakości towarów oferowanych w sprzedaży przez swoich licencjobiorców.
Sąd ten uważa wreszcie, że w zależności od przypadku można wyobrazić sobie zrów-
nanie używania indywidualnego unijnego znaku towarowego takiego jak znak to-
warowy „kwiat bawełny” z używaniem unijnego znaku wspólnego. Pozwoliłoby to 
na dokonanie stwierdzenia, na podstawie zasad znajdujących zastosowanie do zna-
ków wspólnych, że umieszczenie takiego znaku na towarach służy jako wskazanie 
pochodzenia, w przypadku gdy odbiorcy wiążą z tym umieszczeniem oczekiwania 
dotyczące przeprowadzanej przez właściciela znaku kontroli jakości. Gdyby Trybunał 
zgodził się z tym tokiem rozumowania, można by następnie wyobrazić sobie stoso-
wanie w drodze analogii art. 73 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z któ-
rym wygaśnięcie prawa właściciela takiego znaku stwierdza się, jeżeli nie podejmuje 
on stosownych środków w celu zapobieżenia używaniu znaku w sposób niezgodny 
z warunkami używania ustanowionymi w regulaminie używania.
W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf postanowił zawiesić postępo-
wanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy używanie indywidualnego znaku towarowego jako znaku jakości można 

uznać za używanie w charakterze znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 
i art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do towarów, dla których 
ten znak jakości jest używany?

2) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy prawo do ta-
kiego znaku towarowego powinno zostać unieważnione zgodnie z art. 52 ust. 1 
lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. g) lub podlegać wygaśnięciu na podstawie za-
stosowania mutatis mutandis art. 73 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, jeżeli wła-
ściciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze przeprowadzania u swoich 
licencjobiorców regularnych kontroli jakości, spełnienia wiązanych przez odbior-
ców z rzeczonym oznaczeniem oczekiwań co do jakości?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
33. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy 
art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że 
umieszczenie przez właściciela lub za jego zgodą indywidualnego unijnego znaku 
towarowego na towarach w charakterze znaku jakości stanowi używanie w charak-
terze znaku towarowego mieszczące się w pojęciu „rzeczywistego używania” w ro-
zumieniu tego przepisu, wobec czego w przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd, o którym mowa w tym przepisie, właściciel tego znaku pozo-
staje uprawniony, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, do zakazania 
umieszczania przez osoby trzecie podobnego oznaczenia na identycznych towarach.
34. Co się tyczy art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, z przepisu tego jedno-
znacznie wynika, że w przypadku takim jak ten rozpatrywany w postępowaniu głów-
nym, w którym nie zostało zakwestionowane, iż osoba trzecia, a mianowicie spółka 
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Gözze, używa w obrocie handlowym bez zgody właściciela znaku w odniesieniu do 
identycznych towarów oznaczenia wykazującego podobieństwo do tego znaku, ów 
właściciel jest uprawniony do zakazania tego używania, jeżeli w odczuciu odbiorców 
stwarza ono prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
35. Jest tak wówczas, gdy odbiorcy mogą dojść do przekonania, że towary lub usługi 
oznaczane oznaczeniem używanym przez osobę trzecią i towary lub usługi ozna-
czane danym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub 
ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie (zob. w szczególności 
wyroki: z dnia 6 października 2005 r., Medion, C–120/04, EU:C:2005:594, pkt 26; 
z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux, C–102/07, EU:C:2008:217, pkt 28; 
a także z dnia 25 marca 2010 r., BergSpechte, C–278/08, EU:C:2010:163, pkt 38).
36. Zważywszy na intensywność podobieństwa między oznaczeniem „kwiat baweł-
ny” umieszczanym na bawełnianych wyrobach włókienniczych wprowadzanych do 
sprzedaży przez spółkę Gözze a znakiem towarowym „kwiat bawełny” widniejącym 
na towarach wprowadzanych do obrotu przez licencjobiorców VBB, sąd odsyłający 
dokonał już w swoim wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym usta-
lenia, że w przypadku tego oznaczenia i znaku towarowego istnieje prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd. Sąd ten zastanawia się jednak, czy z powodu braku 
„rzeczywistego używania” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 
VBB nie może dalej powoływać się na wspomniany znak. Gdyby tak było, sąd ten 
skłaniałby się bowiem ku uwzględnieniu podnoszonego przez spółkę Gözze roszcze-
nia wzajemnego, mającego na celu stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towa-
rowego „kwiat bawełny”.
37. Co się tyczy wspomnianego art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, z utrwalo-
nego orzecznictwa wynika, że znak towarowy jest rzeczywiście używany w rozumie-
niu tego przepisu, gdy jest on używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką 
jest zapewnienie identyfikacji pochodzenia towarów lub usług, dla których znak ten 
został zarejestrowany, tak aby stworzyć lub zachować rynek zbytu dla tych towarów 
i usług, z wyłączeniem wypadków używania o charakterze symbolicznym, mającego 
na celu wyłącznie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. w szczególności wy-
roki: z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C–40/01, EU:C:2003:145, pkt 43; z dnia 13 wrze-
śnia 2007 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM, C–234/06 P, EU:C:2007:514, pkt 72; z dnia 
19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C–149/11, EU:C:2012:816, pkt 29).
38. W niniejszym wypadku bezsporne jest, że umieszczanie przez licencjobiorców 
VBB znaku towarowego „kwiat bawełny” na ich towarach wpisuje się w cel stworze-
nia lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów.
39. Jednakże okoliczność, że znak towarowy jest używany w celu stworzenia lub za-
chowania rynku zbytu dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, 
a nie jedynie w celu utrzymania praw do znaku, nie wystarczy, aby stwierdzić, że jest 
on rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
40. Jak wskazał bowiem Trybunał w orzecznictwie przypomnianym w pkt 37 niniej-
szego wyroku, równie nieodzowne jest, by to używanie było zgodne z podstawową 
funkcją znaku towarowego.
41. W przypadku indywidualnych znaków towarowych ich podstawowa funkcja pole-
ga na zagwarantowaniu konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu identyfikacji 
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pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem poprzez umożliwienie im 
odróżnienia, bez ryzyka pomyłki, tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług 
mających inne pochodzenie. Ażeby znak towarowy mógł bowiem spełniać swoją 
rolę zasadniczego elementu w ustanowionym i utrzymywanym na mocy traktatu 
systemie niezakłóconej konkurencji, musi on stanowić gwarancję tego, iż wszyst-
kie oznaczone nim towary lub usługi zostały wytworzone lub dostarczone pod kon-
trolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich 
jakość (zob. w szczególności wyroki: z dnia 29 września 1998 r., Canon, C–39/97, 
EU:C:1998:442, pkt 28; z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Football Club, C–206/01, 
EU:C:2002:651, pkt 48; z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz 
Company, C–409/12, EU:C:2014:130, pkt 20).
42. Istniejąca w ramach stosowania art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 ko-
nieczność używania znaku zgodnie z podstawową funkcją wskazywania pochodzenia 
tłumaczy fakt, że jakkolwiek oczywiście znak towarowy może być używany również 
zgodnie z innymi jego funkcjami, takimi jak funkcja polegająca na gwarantowaniu 
jakości towaru lub usługi bądź też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamo-
wa (zob. w szczególności na ten temat wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., 
C–487/07, EU:C:2009:378, pkt 58; a także z dnia 22 września 2011 r., Interflora i In-
terflora British Unit, C–323/09, EU:C:2011:604, pkt 38), to jednak podlega on prze-
widzianym w tym rozporządzeniu sankcjom, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu 
lat nie był on używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją. W takim wypadku wo-
bec właściciela znaku towarowego stwierdza się, zgodnie z postanowieniami art. 51 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, wygaśnięcie jego praw, chyba że może on 
wskazać uzasadnione powody nieużywania znaku w sposób, który pozwoliłby mu na 
pełnienie przez ten znak jego podstawowej funkcji.
43. To zatem w świetle powyżej przedstawionych zasad należy w niniejszym przy-
padku zbadać, czy używanie indywidualnego znaku towarowego takiego jak ten 
rozpatrywany w postępowaniu głównym w charakterze znaku jakości może zostać 
uznane za używanie zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego.
44. W tym względzie istotne jest, by nie mylić podstawowej funkcji znaku towaro-
wego z innymi funkcjami, przypomnianymi w pkt 42 niniejszego wyroku, które może 
ewentualnie pełnić znak towarowy, na przykład z funkcją gwarantowania jakości to-
waru lub usługi.
45. Jeżeli używanie indywidualnego znaku towarowego, choć potwierdza skład lub 
jakość towarów lub usług, nie gwarantuje konsumentom, że owe towary lub usługi 
pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą są one wy-
twarzane lub świadczone i któremu w konsekwencji można przypisać odpowiedzial-
ność za jakość tych towarów lub usług, to takie używanie nie jest zgodne z funkcją 
wskazywania pochodzenia.
46. Wynika stąd, co wskazał również rzecznik generalny w pkt 47 i 56 opinii, że nie 
mamy do czynienia z używaniem zgodnym z podstawową funkcją indywidualnego 
znaku towarowego, jeżeli umieszczanie tego znaku na towarach pełni wyłącznie 
funkcję znaku jakości dla tych towarów, a nie ma na celu zagwarantowania ponad-
to, że towary te pochodzą z jednego określonego przedsiębiorstwa, pod którego 
kontrolą zostały one wytworzone i któremu można przypisać odpowiedzialność za 
ich jakość.
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47. W odniesieniu do sprawy w postępowaniu głównym VBB oświadczyło na roz-
prawie przed Trybunałem, że jest zarejestrowanym („kraft staatlicher Verleihung”) 
stowarzyszeniem niemającym celu zarobkowego, że inwestuje środki finansowe po-
chodzące z udzielania licencji na swój znak towarowy w działalność promocyjną na 
rzecz bawełny, że wydaje opracowania edukacyjne dotyczące bawełny i organizuje 
seminaria na ten temat, że działa ono również jako sąd arbitrażowy, a ponadto spra-
wuje funkcję publiczną poprzez udział w ustalaniu „ceny CIF Bremen”, która wyraża 
wartość referencyjną bawełny na rynku.
48. Wyrażony w ten sposób przez VBB na rozprawie przed Trybunałem cel tego sto-
warzyszenia pozwala uznać, że stowarzyszenie to nie zajmuje się wytwarzaniem to-
warów swoich licencjobiorców i w żaden sposób nie ponosi za te towary odpowie-
dzialności.
49. Do sądu odsyłającego należy jednak ustalenie, na podstawie wszystkich informa-
cji przedłożonych mu przez strony w postępowaniu głównym, czy istotne i zgodne 
dane pozwalają na przyjęcie, że umieszczanie należącego do VBB znaku towarowego 
„kwiat bawełny” przez licencjobiorców tego stowarzyszenia na ich towarach gwa-
rantuje konsumentom, iż te towary pochodzą z jednego określonego przedsiębior-
stwa, a mianowicie VBB, tworzonego przez przynależące do niego podmioty, pod 
którego kontrolą wytwarzane są owe towary i któremu można przypisać odpowie-
dzialność za ich jakość.
50. W żadnym wypadku jednak takich danych nie może stanowić fakt, że umowy 
licencyjne upoważniają VBB do weryfikowania, czy licencjobiorcy wykorzystują wy-
łącznie włókna bawełny dobrej jakości pochodzące z czystej bawełny. Fakt ten może 
co najwyżej wskazywać, że VBB certyfikuje jakość użytych surowców. Jak wynika 
z art. 66 rozporządzenia nr 207/2009 i z art. 74a wprowadzonego do tego rozpo-
rządzenia rozporządzeniem 2015/2424, taka certyfikacja może w danym wypadku 
wystarczyć do stwierdzenia, że znak towarowy – inny niż indywidualny – pełni swoją 
funkcję wskazywania pochodzenia. Wspomniany art. 66 rozporządzenia nr 207/2009 
precyzuje bowiem, że znak wspólny pełni funkcję wskazywania pochodzenia, jeżeli 
odróżnia „towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od 
towarów lub usług innych przedsiębiorstw”, a wspomniany art. 74a tego rozporzą-
dzenia stanowi, że znak certyfikujący pełni taką funkcję, gdy odróżnia „towary lub 
usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, 
sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych 
właściwości […], od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane”. Jed-
nakże spór w postępowaniu głównym dotyczy indywidualnego znaku towarowego, 
zarejestrowanego dla towarów. Jak wskazano zatem w pkt 41 niniejszego wyroku, 
taki znak towarowy pełni funkcję wskazywania pochodzenia, jeżeli jego używanie 
gwarantuje konsumentom, że oznaczone nim towary pochodzą z jednego określo-
nego przedsiębiorstwa, pod którego kontrolą towary te są wytwarzane i któremu 
można przypisać odpowiedzialność za jakość tych towarów w ich skończonej postaci 
w następstwie procesu produkcji.
51. Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pierwsze z postawio-
nych pytań winna brzmieć: art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy inter-
pretować w ten sposób, że umieszczanie przez właściciela lub za jego zgodą indy-
widualnego unijnego znaku towarowego na towarach w charakterze znaku jakości 
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nie stanowi używania w charakterze znaku towarowego mieszczącego się w pojęciu 
„rzeczywistego używania” w rozumieniu tego przepisu. Umieszczanie wspomniane-
go znaku towarowego stanowi jednak takie rzeczywiste używanie, jeżeli zarazem 
gwarantuje konsumentom, że te towary pochodzą z jednego określonego przedsię-
biorstwa, pod którego kontrolą zostały one wytworzone i któremu można przypisać 
odpowiedzialność za ich jakość. W tym ostatnim przypadku właściciel tego znaku 
towarowego jest uprawniony, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, 
do zakazania umieszczania przez osobę trzecią podobnego oznaczenia na identycz-
nych towarach, jeżeli umieszczanie to stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia 
odbiorców w błąd.

W przedmiocie pytania drugiego
52. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, po pierw-
sze, czy art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 należy 
interpretować w ten sposób, że prawo do indywidualnego znaku towarowego może 
zostać unieważnione, jeżeli właściciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze 
przeprowadzania u swoich licencjobiorców regularnych kontroli jakości, spełnienia 
wiązanych przez odbiorców z tym znakiem oczekiwań co do jakości.
53. W tym względzie warto wskazać na wstępie, że art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządze-
nia nr 207/2009 przewiduje unieważnienie prawa do znaku nie tylko w wypadku, gdy 
znak ten może wprowadzać odbiorców w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) tego 
rozporządzenia, ale również generalnie, gdy znak towarowy został zarejestrowany 
z naruszeniem art. 7 wspomnianego rozporządzenia. W konsekwencji w przypadku 
braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) 
rozporządzenia nr 207/2009 prawo do znaku winno niemniej jednak co do zasady 
zostać unieważnione, jeżeli okaże się, że rejestracji tego znaku dokonano z pominię-
ciem jednej z pozostałych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 tego 
rozporządzenia.
54. Jeżeli chodzi konkretnie o prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd określo-
ne w art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, należy przypomnieć, że zakłada 
ono, iż można przyjąć zaistnienie rzeczywistego wprowadzenia konsumenta w błąd 
lub zaistnienie dostatecznie wysokiego prawdopodobieństwa wprowadzenia go 
w błąd (wyroki: z dnia 4 marca 1999 r., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgon-
zola, C–87/97, EU:C:1999:115, pkt 41; z dnia 30 marca 2006 r., Emanuel, C–259/04, 
EU:C:2006:215, pkt 47).
55. Ponadto, aby można było stwierdzić, że znak towarowy został zarejestrowa-
ny z pominięciem podstawy odmowy rejestracji dotyczącej prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd określonego w art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, 
należy wykazać, że samo oznaczenie zgłoszone do celów rejestracji w charakte-
rze znaku towarowego stwarza takie prawdopodobieństwo (zob. podobnie wyrok 
z dnia 4 marca 1999 r., Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C–87/97, 
EU:C:1999:115, pkt 42, 43).
56. W niniejszym wypadku, aby ustalić, czy znak towarowy „kwiat bawełny” został 
zarejestrowany w dniu 22 maja 2008 r. z pominięciem podstawy odmowy rejestracji 
określonej w art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, sąd odsyłający będzie 
zmuszony zbadać, czy samo oznaczenie „kwiat bawełny” zgłoszone przez VBB mogło 



298

VIII.   RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU

wprowadzać konsumentów w błąd. Późniejsze zarządzanie przez VBB jego znakiem 
towarowym i udzielanie licencji na jego używanie pozostaje w tym zakresie bez zna-
czenia.
57. W rezultacie odpowiedź na pierwszą część pytania drugiego winna brzmieć: 
art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 należy interpreto-
wać w ten sposób, że na podstawie łącznego zastosowania tych przepisów prawo do 
indywidualnego znaku towarowego nie może zostać unieważnione z tego względu, 
że właściciel znaku towarowego nie gwarantuje, w drodze przeprowadzania u swo-
ich licencjobiorców regularnych kontroli jakości, spełnienia wiązanych przez odbior-
ców z tym znakiem oczekiwań co do jakości.
58. Pytanie drugie ma, po drugie, na celu ustalenie, czy rozporządzenie nr 207/2009 
należy interpretować w ten sposób, że jego przepisy dotyczące unijnych znaków 
wspólnych mogą być stosowane mutatis mutandis do indywidualnych unijnych zna-
ków towarowych.
59. W tym względzie należy zauważyć, że zakres stosowania art. 66–74 rozporządze-
nia nr 207/2009, odnoszących się do unijnych znaków wspólnych, został wyraźnie 
ograniczony na podstawie art. 66 ust. 1 tego rozporządzenia do znaków określonych 
jako wspólne w momencie dokonywania zgłoszenia.
60. Takiego wyznaczenia zakresu stosowania powyższych artykułów należy ści-
śle przestrzegać, zwłaszcza że ustanowione w nich zasady, takie jak te określone 
w art. 67 wspomnianego rozporządzenia, a dotyczące regulaminu używania zna-
ku towarowego, są powiązane, od momentu dokonania zgłoszenia do rejestracji, 
z owym wyraźnym określeniem zgłoszonego znaku towarowego jako znaku wspól-
nego. Analogiczne stosowanie tych zasad do indywidualnych unijnych znaków towa-
rowych nie jest zatem możliwe.
61. W rezultacie odpowiedź na drugą część pytania drugiego winna brzmieć: roz-
porządzenie nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że jego przepisy do-
tyczące unijnych znaków wspólnych nie mogą być stosowane mutatis mutandis do 
indywidualnych unijnych znaków towarowych.



299

IX. reklama

1. C–533/06 (12.06.2008) 
O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited  
przeciwko Hutchison 3G UK Limited

Dopuszczalność reklamy porównawczej

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 czerwca 2008 r.  
w sprawie C–533/06 O2 Holdings limited, O2 (uK) limited  

przeciwko Hutchison 3g uK limited

tezy

1) uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego nie może zakazać uży-
wania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycz-
nego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego, jeśli reklama ta 
spełnia wszystkie warunki dopuszczalności wymienione we wspomnianym 
art. 3a ust. 1 (artykuł 5 ust. 1 i 2 pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg 
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 3a ust. 1 dyrek-
tywy rady 84/450/ewg z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wpro-
wadzającej w błąd i reklamy porównawczej, zmienionej dyrektywą 97/55/we 
Parlamentu europejskiego i rady z dnia października 1997 r.)
jednak, w sytuacji gdy spełnione zostały przesłanki, od wystąpienia których 
art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 uzależnia możliwość zakazania używa-
nia oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do 
niego podobnego, nie jest możliwe, by reklama porównawcza, w której wyko-
rzystano to oznaczenie, mogła spełniać wymóg dopuszczalności wymieniony 
w art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450 zmienionej dyrektywą 97/55.

2) uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego nie ma prawa domagać 
się zakazania osobie trzeciej używania w reklamie porównawczej oznaczenia 
podobnego do tego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług 
identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany lub do nich 
podobnych w sytuacji, gdy używanie to nie wprowadza odbiorców w błąd, 
i to niezależnie od tego, czy ta reklama porównawcza spełnia wszystkie prze-
słanki dopuszczalności wymienione w art. 3a dyrektywy 84/450 zmienionej 
dyrektywą 97/55.

IX
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wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 
ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na 
celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków to-
warowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), a także art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG 
z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy 
porównawczej, zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. L 290, s. 18, zwanej dalej „dyrektywą 84/450”).
Wniosek ten przedstawiony został w ramach sporu między O2 Holdings Limited 
i O2 (UK) Limited [zwanych dalej łącznie, „O2 i O2 (UK)”] a Hutchison 3G UK Limited 
(zwaną dalej „H3G”), dotyczącego używania przez H3G w reklamie porównawczej 
znaków towarowych, do których uprawnione są O2 i O2 (UK).

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
W 2004 r. H3G rozpoczęła kampanię promocyjną. W ramach tej kampanii rozpo-
wszechniała ona między innymi reklamę telewizyjną, w której porównywała ceny 
świadczonych przez nią usług z cenami usług oferowanych przez O2 i O2 (UK). Oma-
wiana reklama telewizyjna (zwana dalej „sporną reklamą”) rozpoczynała się od uży-
cia nazwy „O2” oraz wyobrażeń bąbelków w ruchu w kolorach czarnym i białym, 
następnie pokazywane były obrazy „Threepay” i „3” wraz z informacją, że usługi 
H3G są w szczególny sposób tańsze.
O2 i O2 (UK) wystąpiły przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery Di-
vision, z powództwem przeciwko H3G o naruszenie ich znaków towarowych z bą-
belkami. To powództwo o naruszenie znaków zostało oddalone wyrokiem z dnia 
23 marca 2006 r. High Court stwierdził zasadniczo, że choć użycie w spornej re-
klamie wyobrażeń bąbelków objęte jest zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy 89/104, reklama ta zgodna jest z art. 3a dyrektywy 84/450, w związku 
z czym H3G może odpierać stawiane jej zarzuty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy 89/104.
O2 i O2 (UK) odwołały się od tego wyroku do Court of Appeal (England & Wales) 
(Civil Division).
W związku z tym Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowił za-
wiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami preju-
dycjalnymi:
1) „Czy jeśli przedsiębiorca posługuje się w reklamie jego własnych towarów lub 

usług znakiem towarowym konkurenta w celu porównania cech (a w szczególno-
ści ceny) towarów lub usług przezeń sprzedawanych z cechami (a w szczególno-
ści ceną) towarów lub usług sprzedawanych przez tego konkurenta pod wskaza-
nym wyżej znakiem towarowym w taki sposób, że nie dochodzi do wprowadzenia 
w błąd, ani też innego osłabienia podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką 
jest wskazywanie na pochodzenie, takie posłużenie się znakiem towarowym obję-
te jest zakresem normowania art. 5 [ust. 1] lit. a) lub b) dyrektywy 89/104?

2) Czy w sytuacji, gdy przedsiębiorca używa w reklamie porównawczej znaku towa-
rowego zarejestrowanego na rzecz konkurenta, użycie to musi być „niezbędne”, 
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aby mogło być zgodne z art. 3a [ust. 1] dyrektywy 84/450 […], a jeśli tak, to jakie 
są kryteria oceny tej niezbędności?

3) Jeśli wymagana jest niezbędność użycia, czy wymóg ten oznacza, iż nie jest do-
zwolone użycie oznaczenia, które nie będąc identycznym z zarejestrowanym zna-
kiem towarowym, jest do niego bardzo podobne?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
29. Poprzez swoje pytania sąd krajowy zwraca się do Trybunału o dokonanie wy-
kładni zarówno art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, jak i art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450.
31. Zatem przed dokonaniem analizy pytań prejudycjalnych należy określić stosunek 
między dyrektywami 89/104 i 84/450.
32. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104, zarejestrowany znak towarowy 
przyznaje podmiotowi uprawnionemu wyłączne prawa do tego znaku, w ramach 
których może on pod pewnymi warunkami zakazać wszelkim osobom trzecim, które 
nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego 
z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego. Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d) 
tej dyrektywy, może on w szczególności zakazać osobom trzecim używania takiego 
oznaczenia w reklamie.
33. Używanie przez reklamującego w reklamie porównawczej oznaczenia identycz-
nego ze znakiem towarowym konkurenta lub do niego podobnego może stanowić 
używanie w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104.
34. Po pierwsze, art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten spo-
sób, że dotyczy on używania oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym 
lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów sprzedawanych przez osoby 
trzecie lub świadczonych przez nie usług (zob., podobnie, odnośnie do art. 5 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 89/104, wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C–48/05 Adam 
Opel, Zb.Orz. s. I–1017, pkt 28).
35. Po drugie, należy zauważyć, że reklama, w której reklamujący dokonuje porów-
nania oferowanych przez siebie towarów lub usług z towarami lub usługami konku-
renta ma naturalnie na celu promocję towarów lub usług reklamującego. Przy pomo-
cy takiej reklamy reklamujący stara się wyróżnić swoje towary lub usługi, dokonując 
porównania ich właściwości z właściwościami towarów lub usług konkurentów. Po-
twierdzenie takiej wykładni można znaleźć w motywie piętnastym dyrektywy 97/55, 
w którym prawodawca wspólnotowy podkreślił, iż celem reklamy porównawczej 
jest wprowadzenie rozróżnienia między towarami lub usługami reklamującego a to-
warami lub usługami jego konkurenta (zob. wyrok z dnia 25 października 2001 r. 
w sprawie C–112/99 Toshiba Europe, Rec. s. I–7945, pkt 53).
36. Dlatego też wykorzystanie przez reklamującego w reklamie porównawczej ozna-
czenia identycznego ze znakiem towarowym konkurenta lub do niego podobnego 
celem wskazania na towary lub usługi oferowane przez tego ostatniego stanowi uży-
wanie tego oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług reklamującego w rozu-
mieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104.
37. Używanie takie może zatem być w stosownych przypadkach zakazane na podsta-
wie wymienionych wyżej przepisów.
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38. Jednak, jak wynika z motywów od drugiego do siódmego dyrektywy 97/55, ce-
lem prawodawcy wspólnotowego jest promocja reklamy porównawczej, w związku 
z czym podkreślił on między innymi, w motywie drugim, że reklama porównawcza 
„może w ten sposób stymulować konkurencję między dostawcami towarów i usług 
w interesie konsumentów” oraz – w motywie piątym – że może ona „być w pełni 
uprawnionym środkiem informowania konsumentów na temat tego, co jest dla nich 
korzystne”.
39. Zgodnie z motywami od trzynastego do piętnastego dyrektywy 97/55, prawo-
dawca wspólnotowy uznał, iż potrzeba promocji reklamy porównawczej wymaga 
pewnego ograniczenia praw do znaków towarowych.
40. Takie ograniczenie praw do znaków towarowych celem promocji reklamy po-
równawczej wydaje się konieczne nie tylko w przypadku użycia przez reklamującego 
znaku towarowego konkurenta, lecz także w przypadku posłużenia się przezeń ozna-
czeniem podobnym do tego znaku towarowego.
41. Zgodnie z art. 2 pkt 2a dyrektywy 84/450, „reklama porównawcza” oznacza każ-
dą reklamę, która wyraźnie lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo 
towary lub usługi przez niego oferowane.
42. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem chodzi tu o szeroką definicję, która umoż-
liwia objęcie nią wszystkich form reklamy porównawczej, w taki sposób, że dla zaist-
nienia reklamy porównawczej wystarczające jest istnienie wypowiedzi, która nawet 
w sposób dorozumiany odnosi się do konkurenta lub do oferowanych przez niego 
towarów lub usług (zob. ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 30 i 31, wyrok 
z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C–44/01 Pippig Augenoptik, Rec. s. I–3095, 
pkt 35 oraz wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C–381/05 De Landtsheer 
Emmanuel, Zb.Orz. s. I–3115, pkt 16).
43. Elementem wymaganym dla stwierdzenia, iż dana wypowiedź reklamowa ma 
charakter porównawczy, jest zatem wyraźne lub dorozumiane odniesienie się do 
konkurenta reklamującego lub do oferowanych przez niego towarów lub usług 
(ww. wyrok w sprawie Toshiba Europe, pkt 29 oraz ww. wyrok w sprawie De Landt-
sheer Emanuel, pkt 17).
44. Zatem jeśli wykorzystane w reklamie oznaczenie podobne do znaku towarowe-
go konkurenta reklamującego postrzegane jest przez przeciętnego konsumenta jako 
odnoszące się do tego konkurenta lub do oferowanych przez niego towarów lub 
usług – co w niniejszej sprawie ma miejsce – mamy do czynienia z reklamą porów-
nawczą w rozumieniu art. 2 pkt 2a dyrektywy 84/450.
45. W konsekwencji, aby pogodzić ochronę zarejestrowanych znaków towarowych 
z korzystaniem z reklamy porównawczej, art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 oraz 
art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 należy interpretować w ten sposób, że uprawniony 
do zarejestrowanego znaku towarowego nie może zakazać używania przez osobę 
trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego z jego znakiem towaro-
wym lub do niego podobnego, jeśli reklama ta spełnia wszystkie wymogi dopusz-
czalności wymienione we wspomnianym art. 3a ust. 1.
46. Należy jednak zauważyć, że jeśli spełnione zostały zawarte w art. 5 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy 89/104 przesłanki zakazania używania oznaczenia identycznego z zare-
jestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, nie jest możliwe, by 
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reklama porównawcza, w której oznaczenie to zostało użyte, spełniała wymogi do-
puszczalności wymienione w art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450.
47. Trzeba, po pierwsze, wskazać, że w przypadku podobieństwa między znakiem 
towarowym a oznaczeniem oraz między towarami lub usługami, prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek udzielenia ochrony. 
Artykuł 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 stosuje się jedynie wtedy, gdy z powodu 
identyczności lub podobieństwa znaków i towarów lub usług w odczuciu odbiorców 
istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wyrok z dnia 6 października 
2005 r. w sprawie C–120/04 Medion, Zb.Orz. s. I–8551, pkt 24 i 25).
48. Z art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450 wynika, po drugie, że reklama po-
równawcza nie jest dopuszczalna, jeśli wywołuje ona prawdopodobieństwo 
wprowadzenia w błąd w odniesieniu do reklamującego i jego konkurenta lub też 
w odniesieniu do znaków towarowych, towarów lub usług reklamującego i jego 
konkurenta.
49. W świetle motywów od trzynastego do piętnastego dyrektywy 97/55, pojęciu 
„wprowadzenia w błąd”, występującemu zarówno w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
89/104, jak i w art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450, należy nadać jednolitą wy-
kładnię.
50. A zatem w sytuacji posłużenia się przez reklamującego w reklamie porównawczej 
oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym konkurenta lub do niego podob-
nym albo konkurent nie jest w stanie wykazać istnienia prawdopodobieństwa wpro-
wadzenia w błąd i – co za tym idzie – nie może zakazać używania tego oznaczenia 
na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, albo wykaże on istnienie takiego 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w którym to przypadku reklamujący 
nie ma możliwości sprzeciwienia się zakazowi używania na podstawie art. 3a ust. 1 
dyrektywy 84/450 z uwagi na niespełnienie przez reklamę wszystkich warunków do-
puszczalności wymienionych w tym przepisie.
51. Tytułem wstępu należy zatem stwierdzić, że art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 
i art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 powinny być interpretowane w ten sposób, iż 
uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego nie może zakazać używania 
przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego z jego zna-
kiem towarowym lub do niego podobnego, jeśli reklama ta spełnia wszystkie warun-
ki dopuszczalności wymienione we wspomnianym art. 3a ust. 1.
Jednak, w sytuacji gdy spełnione zostały przesłanki, od wystąpienia których art. 5 
ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 uzależnia możliwość zakazania używania oznaczenia 
identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, 
nie jest możliwe, by reklama porównawcza, w której wykorzystano to oznaczenie, 
mogła spełniać wymóg dopuszczalności wymieniony w art. 3a ust. 1 lit. d) dyrek-
tywy 84/450.

W przedmiocie pytania pierwszego dotyczącego wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy 
89/104
52. Bezsporne jest, że w sprawie poddanej pod rozstrzygnięcie w postępowaniu 
głównym H3G nie posłużyła się znakami towarowymi z bąbelkami w postaci za-
rejestrowanej przez O2 i O2 (UK), lecz oznaczeniem podobnym do tych znaków 
towarowych.
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53. Tymczasem art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 znajduje zastosowanie wyłącz-
nie wtedy, gdy oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym używane jest w od-
niesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został 
zarejestrowany.
54. Skoro przepis ten nie znajdzie zastosowania w postępowaniu głównym, nie ma 
potrzeby dokonywania jego wykładni.
55. W konsekwencji pierwsze pytanie należy rozumieć w ten sposób, że sąd krajowy 
zwraca się o ustalenie, czy zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 upraw-
niony do zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo zakazania używania przez 
osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia podobnego do tego znaku to-
warowego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak został za-
rejestrowany lub do nich podobnych w sytuacji, gdy używanie to nie wprowadza 
odbiorców w błąd.
56. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, celem uniknięcia zróżnicowania ochrony 
przysługującej uprawnionym do znaków towarowych w poszczególnych państwach 
członkowskich Trybunał powinien dokonać jednolitej wykładni art. 5 ust. 1 dyrekty-
wy 89/104, a zwłaszcza zawartego w nim pojęcia „używania” (wyrok z dnia 12 listo-
pada 2002 r. w sprawie C–206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I–10273, pkt 45 ww. 
wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 17 oraz wyrok z dnia 11 września 2007 r. w spra-
wie C–17/06 Céline, Zb.Orz. s. I–7041, pkt 15).
57. Jak wynika z orzecznictwa Trybunału (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football 
Club; wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C–245/02 AnheuserBusch, Zb.Orz. 
s. I–10989; ww. wyrok w sprawie Adam Opel oraz ww. wyrok w sprawie Céline), 
uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może, na podstawie art. 5 
ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, zakazać używania przez osobę trzecią oznaczenia 
identycznego z jego znakiem lub do niego podobnego wyłącznie, w przypadku gdy 
zostały spełnione kumulatywnie cztery przesłanki:

 – używanie to musi mieć miejsce w obrocie handlowym,
 – musi ono odbywać się bez zgody uprawnionego do znaku towarowego,
 – musi ono zachodzić w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla 

których został zarejestrowany znak towarowy lub w odniesieniu do towarów lub 
usług do nich podobnych oraz

 – musi ono mieć negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego, 
jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub 
usług, z uwagi na prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, lub 
musi ono nadawać się do wywołania takiego negatywnego wpływu.

58. Jeśli chodzi w szczególności o czwartą ze wskazanych wyżej przesłanek, należy 
stwierdzić po pierwsze, że – jak przypomniano w pkt 47 niniejszego wyroku – art. 5 
ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy z powodu 
identyczności lub podobieństwa znaków oraz towarów lub usług nimi oznaczonych, 
w odczuciu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
59. Po drugie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, prawdopodobieństwem wpro-
wadzenia w błąd jest prawdopodobieństwo, że odbiorcy przekonani będą o pocho-
dzeniu określonych towarów lub usług od tego samego przedsiębiorstwa lub, ewen-
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tualnie, od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (wyrok z dnia 22 czerwca 
1999 r. w sprawie C–342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I–3819, pkt 17 i ww. 
wyrok w sprawie Medion, pkt 26). A zatem używanie oznaczenia identycznego z da-
nym znakiem towarowym lub do niego podobnego, które wprowadza odbiorców 
w błąd, ma negatywny wpływ na podstawową funkcję znaku towarowego lub może 
mieć na nią negatywny wpływ.
60. Bezsporne jest, że w postępowaniu przed sądem krajowym używanie oznaczenia 
identycznego ze znakami towarowymi z bąbelkami ma miejsce w kontekście dzia-
łalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze 
prywatnej. W konsekwencji oznaczenie to używane jest w obrocie handlowym (zob. 
analogicznie ww. w sprawie Céline, pkt 17).
61. Bezsporne jest także, że H3G wykorzystała wspomniane oznaczenie bez zgody 
O2 i O2 (UK), które uprawnione są do znaków towarowych z bąbelkami.
62. Ponadto mamy do czynienia z używaniem tego oznaczenia w odniesieniu do 
usług identycznych z tymi, dla których znaki te zostały zarejestrowane.
63. Natomiast stwierdzić należy, że – zgodnie z tym, co stwierdza sam sąd krajowy 
– używanie przez H3G w spornej reklamie wyobrażeń bąbelków podobnych do zna-
ków towarowych z bąbelkami nie powoduje wprowadzenia odbiorców w błąd. Spor-
na reklama jako całość nie wprowadzała w błąd, a w szczególności nie sugerowała, 
że między O2 i O2 (UK) a H3G istnieją jakiekolwiek powiązania gospodarcze.
64. W tym miejscu należy stwierdzić, że wbrew stanowisku O2 i O2 (UK), sąd krajo-
wy, dokonując oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, słusznie ograni-
czył swoją analizę do kontekstu, w którym H3G używała oznaczenia podobnego do 
znaków towarowych z bąbelkami.
65. Prawdą jest, że art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 zawierają 
to samo pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob., podobnie, wyrok 
z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C–425/98 Marca Mode, Rec. s. I–4861, pkt 2528).
66. Jednak art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 dotyczy zgłoszenia znaku towa-
rowego do rejestracji. Z chwilą, gdy znak został zarejestrowany, uprawniony może 
dowolnie z niego korzystać, w związku z czym, aby ustalić, czy do danego zgłoszenia 
znajduje zastosowanie wymieniona w tym przepisie podstawa odmowy rejestracji, 
należy zbadać, czy występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odnie-
sieniu do wcześniejszego znaku towarowego wnoszącego sprzeciw we wszelkich oko-
licznościach, w których zgłoszony znak mógłby być używany w razie jego rejestracji.
67. Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, 
osoba trzecia używająca oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towa-
rowym lub do niego podobnego nie rości sobie żadnych praw do znaku towarowego 
w odniesieniu do tego oznaczenia, lecz korzysta z niego ad hoc. W związku z tym, aby 
ustalić, czy uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo sprze-
ciwić się takiemu szczególnemu korzystaniu z oznaczenia, należy ograniczyć się do 
okoliczności charakteryzujących to używanie, bez konieczności badania, czy innego 
rodzaju używanie tego oznaczenia w innych okolicznościach mogłoby również wpro-
wadzać w błąd.
68. A zatem należy stwierdzić, że w sprawie poddanej pod rozstrzygnięcie w postę-
powaniu głównym nie wystąpiła czwarta przesłanka wymagana do tego, by upraw-
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niony do zarejestrowanego znaku towarowego mógł zakazać używania oznaczenia 
podobnego do przysługującego mu znaku towarowego w odniesieniu do towarów 
lub usług identycznych z tymi, dla których znak zarejestrowano, lub do nich podob-
nych.
69. W konsekwencji, w odpowiedzi na pytanie pierwsze należy stwierdzić, że upraw-
niony do zarejestrowanego znaku towarowego nie ma prawa domagać się zakazania 
osobie trzeciej używania w reklamie porównawczej oznaczenia podobnego do tego 
znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla 
których znak został zarejestrowany lub do nich podobnych w sytuacji, gdy używa-
nie to nie wprowadza odbiorców w błąd, i to niezależnie od tego, czy ta reklama 
porównawcza spełnia wszystkie przesłanki dopuszczalności wymienione w art. 3a 
dyrektywy 84/450.

W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego, dotyczących wykładni art. 3a ust. 1 dy-
rektywy 84/450
70. Poprzez pytanie drugie i trzecie sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 3a 
ust. 1 dyrektywy 84/450 należy interpretować w ten sposób, że reklama porównaw-
cza, w której reklamujący używa znaku towarowego konkurenta lub oznaczenia po-
dobnego do tego znaku, dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy użycie to jest niezbędne 
dla dokonania porównania między towarami lub usługami reklamującego a towara-
mi lub usługami konkurenta i, ewentualnie, czy używanie oznaczenia podobnego do 
znaku towarowego konkurenta może być uznane za niezbędne.
71. Jednak sąd krajowy wystąpił o wykładnię tego przepisu tylko na wypadek udzie-
lenia przez Trybunał odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze.
72. W związku z tym nie ma potrzeby dokonywania analizy drugiego i trzeciego py-
tania prejudycjalnego.



307

2. C–278/08 (25.03.2010) 
Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi 
Koblmüller GmbH przeciwko Günterowi Guniemu, 
trekking.at Reisen GmbH

zakazanie reklamy ze słowem kluczowym identycznym/podobnym  
ze znakiem towarowym

wyrOK trybunału (pierwsza izba) 25 marca 2010 r.  
w sprawie C–278/08 Die bergSpechte Outdoor reisen  

und alpinschule edi Koblmüller gmbH  
przeciwko günterowi guniemu, trekking.at reisen gmbH

teza

właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy rekla-
mowania według słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem lub 
do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez zgody tego właściciela 
w ramach usługi odsyłania w Internecie, towarów lub usług identycznych z towa-
rami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama 
ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie zorientować 
się, czy towary lub usługi, których dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub 
z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby 
trzeciej (artykuł 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-
cych się do znaków towarowych).

wyrOK

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 
art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mają-
cej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zna-
ków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między spółką Die BergSpechte 
Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH (zwaną dalej „BergSpechte”) 
a spółką trekking.at Reisen GmbH (zwaną dalej „trekking.at Reisen”) i członkiem za-
rządu tej ostatniej, G. Grunim, dotyczącego wyświetlania w Internecie linków rekla-
mowych według słów kluczowych identycznych z zarejestrowanym znakiem towaro-
wym lub do niego podobnych.
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Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
BergSpechte jest właścicielem zarejestrowanego w Austrii słowno-grafi cznego zna-
ku towarowego, przedstawionego poniżej:

Znak ten jest zarejestrowany dla towarów z klasy 25, obejmującej między innymi 
odzież, z klasy 39, dotyczącej między innymi organizowania podróży, i z klasy 41 (na-
uczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna) w rozumieniu po-
rozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfi kacji towarów i usług 
dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
trekking.at Reisen organizuje, podobnie jak BergSpechte, podróże nazywane „outdo-
or” (trekking, podróże przygodowe, wyprawy górskie).
W przypadku wpisania przez internautę w wyszukiwarce Google w dniach 17 sierp-
nia i 25 września 2007 r. hasła „Edi Koblmüller” w rubryce „linki sponsorowane”, pod 
nagłówkiem „Trekking und Naturreisen” (trekking i podróże przyrodnicze), ukazywa-
ła się reklama trekking.at Reisen.
W przypadku wpisania przez internautę we wspomnianej wyszukiwarce w dniach 
29 sierpnia i 25 września 2007 r. jako wyszukiwanego hasła słowa „Bergspechte”, 
w rubryce „linki sponsorowane”, pod nagłówkiem „Äthiopien mit dem Bike” (Eti opia 
na rowerze), ukazywała się reklama trekking.at Reisen.
W tych okolicznościach Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy) zwrócił się do Trybu-
nału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy art. 5 ust. 1 [dyrektywy 89/104] 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 słow-
no-grafi cznego) zostaje wpisany jako słowo kluczowe w wyszukiwarce i w konse-
kwencji po wpisaniu tego znaku towarowego lub podobnego do niego oznaczenia 
jako wyszukiwanego hasła na ekranie wyświetla się reklama identycznych lub po-
dobnych towarów lub usług?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:
a) Czy prawo wyłączności właściciela znaku towarowego zostaje naruszone przy 

wykorzystaniu hasła identycznego ze znakiem towarowym do reklamy iden-
tycznych towarów lub usług niezależnie od tego, czy reklama ta wyświetla się 
w wykazie rezultatów, czy też w przestrzennie oddzielonym bloku reklamo-
wym, i czy jest oznaczona jako »link sponsorowany«?

b) W przypadku wykorzystania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym 
dla podobnych towarów lub usług lub w przypadku wykorzystania oznaczenia 
podobnego do znaku towarowego dla identycznych lub podobnych towarów 
lub usług – czy prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy wykluczyć 
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już wtedy, gdy reklama jest oznaczona jako »link sponsorowany« lub gdy 
wyświetla się ona nie w wykazie rezultatów, lecz w oddzielonym od niego 
przestrzennie bloku reklamowym?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
16. Spór w postępowaniu przed sądem krajowym dotyczy użycia jako słów kluczo-
wych w ramach usługi odsyłania w Internecie oznaczeń, które są identyczne z da-
nym znakiem towarowym lub do niego podobne, bez zgody jego właściciela.
17. Poprzez pytanie pierwsze sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 
ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku to-
warowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej zlecania zamieszczania, we-
dług słowa kluczowego identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego, które 
ta osoba trzecia wybrała lub przechowywała bez zgody wspomnianego właściciela 
w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych 
z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, lub do 
nich podobnych.
18. Jak Trybunał stwierdził już w pkt 51 i 52 wyroku z dnia 23 marca 2010 r. w spra-
wach połączonych od C–236/08 do C–238/08 Google France i Google, dotychczas 
nieopublikowanego w Zbiorze, oznaczenie wybrane przez reklamodawcę jako słowo 
kluczowe w ramach usługi odsyłania w Internecie stanowi środek mający prowadzić 
do wyświetlenia się jego reklamy, a zatem jest używane „w obrocie handlowym” 
w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104.
19. Mamy tutaj ponadto do czynienia z używaniem dla towarów i usług reklamo-
dawcy, nawet jeżeli wybrane oznaczenie nie występuje w samej reklamie (ww. wy-
rok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 65–73).
20. Niemniej właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się wskazanemu po-
wyżej używaniu oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego 
podobnego, jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki przewidziane w tym 
względzie przez art. 5 dyrektywy 89/104 i orzecznictwo Trybunału odnoszące się do 
tego artykułu.
21. W sytuacji określonej w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, w której osoba 
trzecia używa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym dla towarów 
lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, 
właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania tego używania, jeżeli może ono 
negatywnie wpływać na pełnione przez ten znak funkcje (ww. wyrok w sprawach 
połączonych Google France i Google, pkt 79).
22. Natomiast w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, w któ-
rej osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub 
do niego podobnego dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspo-
mniany znak został zarejestrowany, lub do nich podobnych, właściciel tego znaku 
jest uprawniony do zakazania tego używania tylko wtedy, gdy występuje prawdopo-
dobieństwo wprowadzenia w błąd (ww. wyrok w sprawie Google France i Google, 
pkt 78 i przytoczone tam orzecznictwo).
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23. W zawisłym przed sądem krajowym sporze oznaczenia „Edi Koblmüller” i „Ber-
gspechte” były używane dla usług identycznych z tymi, dla których został zare-
jestrowany znak towarowy BergSpechte, a mianowicie dla usług organizowania 
podróży.
24. W rezultacie, aby ustalić, czy w takim przypadku należy stosować normę ustano-
wioną w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, czy też normę zawartą w art. 5 ust. 1 
lit. b) tej dyrektywy, należy określić, czy oznaczenia „Edi Koblmüller” i „Bergspechte” 
są identyczne ze znakiem towarowym BergSpechte, czy też do niego podobne.
25. W tym zakresie należy stwierdzić, że oznaczenie „Edi Koblmüller”, które sta-
nowi odtworzenie jedynie niewielkiej części znaku towarowego BergSpechte, nie 
może zostać uznane za identyczne ze wspomnianym znakiem. Dane oznaczenie 
jest bowiem identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez 
dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszyst-
kie elementy składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje 
różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętne-
go konsumenta (wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C–291/00 LTJ Diffusion, 
Rec. s. I–2799, pkt 54).
26. To jednak do sądu krajowego należy dokonanie oceny, czy oznaczenie „Edi Kobl-
müller” jest podobne do znaku BergSpechte.
27. Co się tyczy oznaczenia „Bergspechte”, bezsporne jest, że ono również nie stano-
wi odtworzenia wszystkich elementów składających się na wspomniany znak. Może 
ono jednak zostać uznane za wykazujące różnice tak nieznaczne, że mogą one zostać 
niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta, w rozumieniu orzecznictwa przy-
toczonego w pkt 25 niniejszego wyroku. To jednak sąd krajowy winien dokonać oce-
ny, biorąc pod uwagę wszystkie znane mu okoliczności, czy wspomniane oznaczenie 
można w ten sposób zakwalifikować.
28. Gdyby sąd krajowy doszedł do wniosku, że oznaczenie „Bergspechte” nie jest 
identyczne ze znakiem towarowym BergSpechte, właściwe wydawałoby się stwier-
dzenie podobieństwa tego oznaczenia do wspomnianego znaku, z zastrzeżeniem 
zweryfikowania tej okoliczności przez sąd krajowy.

W przedmiocie negatywnego wpływu lub możliwości takiego wpływu na jedną 
z funkcji pełnionych przez znak towarowy [art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104]
29. Prawo wyłączne przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało 
przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych intere-
sów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić 
właściwe mu funkcje. W rezultacie wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone 
dla przypadków, w których używanie danego oznaczenia przez osoby trzecie wpły-
wa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (zob. w szczegól-
ności wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C–206/01 Arsenal Football Club, 
Rec. s. I–10273, pkt 51; z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C–487/07 L’Oréal i in., 
Zb.Orz. s. I–5185, pkt 58; a także ww. wyrok w sprawach połączonych Google France 
i Google, pkt 75).
30. Z przytoczonego powyżej orzecznictwa wynika, że właściciel znaku towarowego 
nie może sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego z owym znakiem, jeżeli 
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używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych 
przez ten znak (ww. wyroki: w sprawie L’Oréal i in., pkt 60; a także w sprawach połą-
czonych Google France i Google, pkt 76).
31. Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku to-
warowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towa-
rów lub usług (zwaną dalej „funkcją wskazania pochodzenia”), lecz również inne jego 
funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości 
tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa 
(ww. wyroki: w sprawie L’Oréal i in., pkt 58; a także w sprawach połączonych Google 
France i Google, pkt 77).
32. Odnosząc się do używania jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania 
oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi, Trybunał orzekł, w pkt 81 ww. 
wyroku w sprawach połączonych Google France i Google, że funkcjami, w stosun-
ku do których należy przeprowadzić badanie, są funkcje wskazania pochodzenia 
i reklamowa.
33. Co się tyczy funkcji reklamowej, Trybunał stwierdził we wspomnianym wyroku, 
że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej 
osoby w ramach usługi odsyłania takiej jak „AdWords” nie może negatywnie wpły-
wać na pełnioną przez znak funkcję reklamową (ww. wyrok w sprawach połączonych 
Google France i Google, pkt 98).
34. Taki wniosek narzuca się również w niniejszym przypadku, ponieważ postępowa-
nie przed sądem krajowym dotyczy wyboru słów kluczowych i wyświetlania reklam 
w ramach tej samej usługi odsyłania „AdWords”.
35. W odniesieniu do funkcji wskazania pochodzenia Trybunał uznał, że odpowiedź 
na pytanie, czy z negatywnym wpływem na tę funkcję znaku towarowego mamy do 
czynienia wówczas, gdy po wpisaniu słowa kluczowego identycznego z danym zna-
kiem towarowym internautom ukazuje się reklama osoby trzeciej, zależy w szczegól-
ności od sposobu, w jaki reklama ta jest prezentowana. Negatywny wpływ na peł-
nioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia ma miejsce wówczas, gdy reklama 
nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie 
uważnemu internaucie zorientować się, czy towary lub usługi, których dotyczy re-
klama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim 
gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej (ww. wyrok w sprawach połączo-
nych Google France i Google, pkt 83, 84). 
36. W tym zakresie Trybunał sprecyzował również, że istnienie negatywnego wpły-
wu na funkcję wskazania pochodzenia należy stwierdzić wówczas, gdy reklama 
osoby trzeciej sugeruje istnienie powiązań gospodarczych między tą osobą trzecią 
a właścicielem znaku. Negatywny wpływ na wspomnianą funkcję znaku występuje 
także wtedy, gdy reklama, która nie sugeruje istnienia powiązań gospodarczych, po-
zostaje na tyle niejasna w kwestii pochodzenia danych towarów lub usług, że właści-
wie poinformowany i dostatecznie uważny internauta nie jest w stanie zorientować 
się na podstawie linku reklamowego i załączonego do niego przekazu reklamowego, 
czy reklamodawcą jest osoba trzecia, czy przeciwnie, osoba powiązana gospodarczo 
z właścicielem danego znaku (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google Fran-
ce i Google, pkt 89, 90).
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37. To właśnie w świetle powyższych wniosków sąd krajowy winien dokonać oceny, 
czy – w przypadku zastosowania normy ustanowionej w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
89/104 – okoliczności stanu faktycznego zawisłego przed nim sporu charakteryzują 
się istnieniem negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia lub możli-
wością wystąpienia takiego wpływu.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [art. 5 ust. 1 lit. b) dy-
rektywy 89/104]
38. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może 
uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub 
ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. w szczególności wy-
roki: z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C–342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. 
s. I–3819, pkt 17; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C–120/04 Medion, Zb.Orz. 
s. I–8551, pkt 26; a także wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C–102/01 adi-
das i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I–2439, pkt 28).
39. Z powyższego wynika, że jeżeli w postępowaniu przed sądem krajowym zostanie 
zastosowana norma ustanowiona w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, do sądu 
krajowego będzie należeć ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia 
w błąd, w przypadku gdy po wpisaniu słowa kluczowego podobnego do danego zna-
ku towarowego internautom ukazuje się reklama osoby trzeciej, która nie pozwala 
lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu 
internaucie zorientować się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od wła-
ściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też prze-
ciwnie, od osoby trzeciej.
40. W takim przypadku przez analogię zastosowanie znajdą też uściślenia przypo-
mniane w pkt 36 niniejszego wyroku.
41. Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pytanie pierwsze 
winna brzmieć następująco: artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpreto-
wać w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania 
reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego ze wspo-
mnianym znakiem lub do niego podobnego, które ów reklamodawca wybrał bez 
zgody tego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, towarów lub usług 
identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zareje-
strowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu 
internaucie zorientować się, czy towary lub usługi, których dotyczy, pochodzą od 
właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też 
przeciwnie, od osoby trzeciej.

W przedmiocie pytania drugiego
42. W pytaniu drugim sąd krajowy zastanawia się zasadniczo, czy ochrona przysłu-
gująca właścicielowi z tytułu jego znaku towarowego może mieć różny zasięg w za-
leżności od tego, czy reklama osoby trzeciej, wyświetlona na podstawie słowa klu-
czowego identycznego ze wspomnianym znakiem lub do niego podobnego, ukazuje 
się w rubryce „linki sponsorowane”, czy w innym miejscu.
43. Bezsporne jest, że spór przed sądem krajowym dotyczy wyłącznie używania 
oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym lub doń podobnych w ramach usłu-
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gi odsyłania w Internecie prowadzącej do wyświetlenia reklam w rubryce „linki 
sponsorowane” wyszukiwarki obsługiwanej przez podmiot świadczący wspomnia-
ną usługę. W tych okolicznościach rozpatrzenie ochrony przyznanej właścicielowi 
z tytułu znaku towarowego w przypadku wyświetlania reklam osób trzecich poza 
rubryką „linki sponsorowane” nie jest w żaden sposób użyteczne dla rozstrzygnięcia 
rzeczonego sporu.
44. Z powyższego wynika, że udzielenie odpowiedzi na pytanie drugie nie jest ko-
nieczne.
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3. C–324/09 (12.07.2011) 
L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, 
Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd przeciwko 
eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd

możliwość zakazania reklamy posługującej się słowem kluczowym odpowiadają-
cym znakowi towarowemu

wyrOK trybunału (wielka izba) z dnia 12 lipca 2011 r.  
w sprawie C–324/09 l’Oréal Sa, lancôme parfums et beauté & Cie SnC,  

laboratoire garnier & Cie, l’Oréal (uK) ltd przeciwko ebay International ag, 
ebay europe Sarl, ebay (uK) ltd, Stephenowi Pottsowi, tracy ratchford, marie 
Ormsby, jamesowi Clarke’owi, joannie Clarke, glenowi Foksowi, rukhsanie bi

tezy

1) w przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym 
w państwie członkowskim unii lub unijnym znakiem towarowym, które znaj-
dują się w państwie trzecim i nie były wcześniej przedmiotem sprzedaży w eu-
ropejskim Obszarze gospodarczym lub w przypadku unijnego znaku towaro-
wego – w unii, są sprzedawane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem rynku 
elektronicznego online i bez zgody właściciela znaku konsumentowi przebywa-
jącemu na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, lub stanowią przed-
miot oferty sprzedaży lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej 
do konsumentów przebywających na wspomnianym terytorium, rzeczony 
właściciel może sprzeciwić się tej sprzedaży, ofercie sprzedaży lub reklamie 
na podstawie reguł określonych w art. 5 pierwszej dyrektywy rady 89/104/
ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej Porozu-
mieniem o europejskim Obszarze gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., lub 
w art. 9 rozporządzenia rady (we) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego. Do sądów krajowych należy dokonanie, 
indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwala-
jące na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama wyświetlona na rynku 
elektronicznym online dostępnym na wspomnianym terytorium jest skierowa-
na do konsumentów tam przebywających.

2) udostępnianie przez właściciela znaku towarowego autoryzowanym dystry-
butorom opatrzonych tym znakiem egzemplarzy służących zaprezentowaniu 
konsumentom jego towarów w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz 
opatrzonych tym znakiem pojemników, z których można pobierać małe ilości 
w celu podarowania ich konsumentom w formie bezpłatnej próbki, nie stano-
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wi, w braku dowodów przeciwnych, wprowadzenia do obrotu w rozumieniu 
dyrektywy 89/104 lub rozporządzenia nr 40/94.

3) artykuł 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 należy interpre-
tować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może, powołując się 
na przysługujące mu w związku z tym znakiem prawo wyłączne, sprzeciwić 
się dalszej sprzedaży towarów takich jak będące przedmiotem sprawy przed 
sądem krajowym z tego powodu, że osoba dokonująca dalszej sprzedaży usu-
nęła opakowanie z tych towarów, jeżeli konsekwencją takiego pozbawienia 
opakowania jest brak podstawowych informacji, dotyczących na przykład 
tożsamości producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu ko-
smetycznego. w przypadku gdy usunięcie opakowania nie powoduje braku 
takich informacji, właściciel znaku towarowego może niemniej sprzeciwić się 
temu, by perfumy lub produkt kosmetyczny opatrzone należącym do niego 
znakiem podlegały dalszej sprzedaży bez opakowania, o ile wykaże, że usu-
nięcie opakowania miało negatywny wpływ na wizerunek produktu i tym sa-
mym na reputację znaku.

4) artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego 
jest uprawniony zakazać operatorowi rynku elektronicznego online prowadze-
nia bez jego zgody, za pomocą identycznego z tym znakiem słowa kluczowego 
wybranego przez owego operatora w ramach usługi odsyłania w Internecie, 
reklamy oznaczonych tym znakiem towarów sprzedawanych na wspomnianym 
rynku, jeżeli taka reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie po-
informowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, 
czy owe towary pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powią-
zanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

5) Operator rynku elektronicznego online nie używa, w rozumieniu art. 5 dyrek-
tywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94, oznaczeń identycznych ze znaka-
mi towarowymi lub do nich podobnych, które ukazują się w ofertach sprzedaży 
wyświetlanych w jego serwisie.

6) artykuł 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/we Parlamentu europejskiego i rady 
z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług spo-
łeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego („dyrektywy o handlu elektronicznym”) należy interpre-
tować w ten sposób, że ma on zastosowanie do operatora rynku elektronicz-
nego online, jeżeli nie odgrywa on czynnej roli, która mogłaby mu pozwolić na 
powzięcie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi 
kontroli.
wspomniany operator odgrywa taką rolę, jeżeli udziela wsparcia polegającego 
w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedaży lub 
na ich promocji.
jeżeli operator rynku elektronicznego online nie odgrywa czynnej roli w zna-
czeniu opisanym w akapicie powyżej i będące przedmiotem jego działalności 
świadczenie usług jest objęte w konsekwencji zakresem stosowania art. 14 
ust. 1 dyrektywy 2000/31, to wciąż w okolicznościach sprawy mogącej zakoń-
czyć się zasądzeniem odszkodowania nie może on powołać się na zwolnienie 
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z odpowiedzialności przewidziane w tym przepisie, jeżeli wiedział o stanie fak-
tycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący 
należytą staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży, 
i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie działań sto-
sownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

7) artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/we Parlamentu europejskiego 
i rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państw 
członkowskich zapewnienia, że sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony 
praw własności intelektualnej będą mogły nakazać operatorowi rynku elektro-
nicznego online podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania 
naruszeń tych praw przez użytkowników owego rynku, ale także do zapobieże-
nia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy muszą być skuteczne, pro-
porcjonalne i odstraszające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu 
prowadzonym zgodnie z prawem.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 i 7 
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towa-
rowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej „dyrektywą 
89/104”), art. 9 i 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), art. 14 dy-
rektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. 
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, 
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrekty-
wy o handlu elektronicznym”) (Dz.U. L 178, s. 1) oraz art. 11 dyrektywy 2004/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowa-
nia praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między L’Oréal SA oraz jej spół-
kami zależnymi, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie 
i L’Oréal (UK) Ltd (zwanymi dalej łącznie „L’Oréal”), a trzema spółkami zależnymi eBay 
Inc., a mianowicie eBay International AG, eBay Europe SARL i eBay (UK) Ltd (zwanymi 
dalej łącznie „eBay”), jak również S. Pottsem, T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarkiem, 
J. Clarke, G. Foxem i R. Bi (zwanymi dalej „pozwanymi osobami fizycznymi”), doty-
czącego wprowadzenia bez zgody L’Oréal jej towarów do obrotu za pomocą rynku 
online, którego operatorem jest eBay.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
L’Oréal jest producentem i dostawcą perfum, kosmetyków oraz produktów do pie-
lęgnacji włosów. W Zjednoczonym Królestwie jest właścicielem kilku krajowych 
znaków towarowych. Jest także właścicielem wspólnotowych znaków towarowych. 
Dystrybucja produktów L’Oréal odbywa się za pośrednictwem zamkniętej sieci dys-
trybucji, w ramach której autoryzowani dystrybutorzy nie są uprawnieni do dostar-
czania produktów innym dystrybutorom.
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eBay jest operatorem rynku elektronicznego w Internecie, na którym zamieszcza-
ne są ogłoszenia o towarach oferowanych do sprzedaży przez osoby, które zareje-
strowały się w tym celu w eBay i utworzyły w jego serwisie konto sprzedającego. 
Od transakcji zawieranych na swoim rynku elektronicznym eBay pobiera wyrażoną 
procentowo prowizję. eBay pozwala potencjalnym klientom uczestniczyć w licyta-
cji dotyczącej przedmiotów oferowanych przez sprzedających. Umożliwia on także 
sprzedaż bez przeprowadzenia aukcji, po stałej cenie, za pośrednictwem systemu 
„kup teraz”. Ponadto sprzedający mogą zakładać w serwisie eBay „sklepy interne-
towe”. W takim sklepie dostępne są wszystkie towary wystawiane przez danego 
sprzedającego na sprzedaż w danej chwili. Sprzedający i kupujący zobowiązani są 
zaakceptować ustalone przez eBay warunki korzystania z rynku elektronicznego 
online. Warunki te obejmują zakaz sprzedaży towarów podrobionych i naruszania 
praw do znaków towarowych. Dla niektórych towarów oferowanych do sprzedaży 
na swoim rynku elektronicznym online eBay prowadzi akcje reklamowe w postaci 
zlecania wyświetlania ogłoszeń reklamowych przez operatorów wyszukiwarek, ta-
kich jak Google.
W dniu 22 maja 2007 r. L’Oréal wystosowała pismo, w którym poinformowała eBay 
o swych obawach dotyczących rozpowszechnionych na wielką skalę i dokonywanych 
za pośrednictwem europejskich serwisów eBay transakcji naruszających przysługu-
jące jej prawa własności intelektualnej. L’Oréal wniosła następnie do High Court of 
Justice o stwierdzenie, po pierwsze, że eBay i pozwane osoby fizyczne ponoszą od-
powiedzialność za zrealizowaną przez te ostatnie osoby za pośrednictwem serwisu 
www.ebay.co.uk sprzedaż 17 przedmiotów, która w przekonaniu L’Oréal stanowiła 
naruszenie przysługujących jej praw do graficznego unijnego znaku towarowego za-
wierającego elementy słowne „Amor Amor” i do słownego krajowego znaku towa-
rowego „Lancôme”. 
Bezsporne jest, że spośród 17 przedmiotów dwa stanowiły podrobione towary 
markowe L’Oréal. Jeżeli chodzi o piętnaście pozostałych przedmiotów, jakkolwiek 
L’Oréal nie twierdzi, że są one podrobione, to uważa jednak, że ich sprzedaż sta-
nowi naruszenie przysługujących jej praw do znaku towarowego, gdyż niektóre 
z nich, jako testery i próbki, w ogóle nie były przeznaczone do sprzedaży, a inne, 
stanowiąc markowe towary L’Oréal, były przeznaczone do sprzedaży w Ameryce 
Północnej, a nie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego 
dalej „EOG”). Ponadto niektóre ze wspomnianych przedmiotów były sprzedawane 
bez opakowania.
Po drugie, L’Oréal twierdzi, że eBay ponosi odpowiedzialność za używanie znaków 
L’Oréal z tytułu wyświetlania tych znaków w swoim serwisie i w serwisach operato-
rów wyszukiwarek takich jak Google, jak również wyświetlania linków sponsorowa-
nych uaktywnianych przez wpisanie do wyszukiwarki hasła odpowiadającego wspo-
mnianym znakom. Co się tyczy tego ostatniego zarzutu, bezsporne jest, że eBay, 
poprzez wybór słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym L’Oréal 
w ramach oferowanej przez Google usługi odsyłania „AdWords”, powoduje – za każ-
dym razem, gdy dojdzie do zbieżności między takim słowem kluczowym a hasłem 
wpisanym przez internautę do wyszukiwarki Google – wyświetlanie linku reklamo-
wego prowadzącego do serwisu www.ebay.co.uk. Link ten ukazuje się w rubryce 
„linki sponsorowane”, znajdującej się po prawej stronie albo w górnej części ekranu 
wyświetlanego przez Google.
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Po trzecie, L’Oréal podniosła, że nawet gdyby eBay nie ponosił odpowiedzialności za 
naruszenia praw do jej znaków, należałoby wydać wobec niego nakaz na podstawie 
art. 11 dyrektywy 2004/48.
Wyrokiem z dnia 22 maja 2009 r. High Court of Justice dokonał oceny niektórych 
okoliczności faktycznych i stwierdził, że na ówczesnym etapie postępowania nie 
można było rozstrzygnąć sprawy, ponieważ istniały kwestie wymagające wykładni 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzeczeniem z dnia 16 lipca 2009 r., 
wydanym w następstwie wyroku z dnia 22 maja 2009 r., High Court of Justice posta-
nowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami 
prejudycjalnymi:
1) „Jeżeli testery perfum i kosmetyków (tzn. próbki używane przy prezentacji towa-

rów konsumentom w placówkach handlu detalicznego) oraz »dramming bottles« 
(tzn. pojemniki, z których mogą być pobierane niewielkie ilości w celu podarowa-
nia ich konsumentom w formie bezpłatnych próbek), które nie są przeznaczone 
do sprzedaży konsumenckiej (i są często oznaczone »nie do sprzedaży« lub »nie 
do sprzedaży indywidualnej«), są dostarczane nieodpłatnie autoryzowanym dys-
trybutorom właściciela znaku towarowego, to czy takie towary zostały »wprowa-
dzone do obrotu« w rozumieniu art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 1 
[rozporządzenia nr 40/94]?

2) Czy usunięcie z perfum i kosmetyków [opakowania zewnętrznego] stanowi dla 
właściciela znaku towarowego »uzasadnioną przyczynę« sprzeciwu wobec dal-
szego obrotu odpakowanymi towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 [dyrektywy 
89/104] i art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94?

3) Czy odpowiedź na pytanie drugie powyżej byłaby inna, gdyby:
a) wskutek usunięcia [opakowania zewnętrznego] odpakowane towary nie były 

opatrzone danymi wymaganymi na podstawie art. 6 ust. 1 [dyrektywy 76/768], 
a w szczególności nie zawierały wykazu składników lub nie wskazywały termi-
nu przydatności?

b) wskutek braku takich danych oferowanie do sprzedaży lub sprzedaż odpako-
wanych towarów stanowiłyby czyn zabroniony według prawa karnego pań-
stwa członkowskiego, w którym są one oferowane do sprzedaży lub sprzeda-
wane przez osoby trzecie?

4) Czy odpowiedź na pytanie drugie powyżej byłaby inna, gdyby dalszy obrót szko-
dził lub mógł szkodzić wizerunkowi towarów i tym samym renomie znaku towaro-
wego? Jeśli tak, to czy taki skutek objęty jest domniemaniem, czy też wymaga się 
jego udowodnienia przez właściciela znaku towarowego?

5) W przypadku gdy [operator rynku elektronicznego] online nabędzie od operatora 
wyszukiwarki możliwość korzystania z oznaczenia, które jest identyczne z zareje-
strowanym znakiem towarowym, jako słowa kluczowego, skutkiem czego ozna-
czenie to jest wyświetlane użytkownikowi przez wyszukiwarkę w sponsorowanym 
linku do witryny operatora rynku elektronicznego online, to czy wyświetlenie tego 
oznaczenia w linku sponsorowanym stanowi »używanie« oznaczenia w rozumieniu 
art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94]?

6) Jeżeli kliknięcie na sponsorowany link określony w pytaniu piątym powyżej kieruje 
użytkownika bezpośrednio do reklam lub ofert sprzedaży towarów identycznych 
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z tymi, dla których zarejestrowany jest znak towarowy, pod oznaczeniem umiesz-
czonym w witrynie przez osobę trzecią, z których to towarów niektóre naruszają 
prawa do znaku towarowego, a inne nie naruszają praw do znaku towarowego ze 
względu na odmienny status danych towarów, to czy stanowi to używanie ozna-
czenia przez operatora rynku online »dla« towarów naruszających prawa własno-
ści intelektualnej w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. c) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 
lit. a) [rozporządzenia nr 40/94]?

7) W przypadku gdy towary reklamowane i oferowane do sprzedaży na witrynach 
określonych w pytaniu szóstym powyżej obejmują towary, które nie zostały wpro-
wadzone do obrotu w EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgo-
dą, to czy aby takie używanie podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. c) [dyrektywy 
89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94], a nie podlegało zakresowi 
art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 1 [rozporządzenia nr 40/94], wystar-
czy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów na obszarze, 
dla którego zastrzeżono znak towarowy, czy też właściciel znaku towarowego musi 
wykazać, że reklama lub oferta sprzedaży nieuchronnie skutkuje wprowadzeniem 
danych towarów do obrotu na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy?

8) Czy odpowiedź na pytania od piątego do siódmego powyżej byłaby inna, gdyby 
używanie, któremu właściciel znaku towarowego zarzuca naruszanie prawa do 
tego znaku, polegało na wyświetlaniu oznaczenia w witrynie samego operatora 
rynku elektronicznego online, a nie w linku sponsorowanym?

9) Jeżeli wystarczy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumen-
tów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, aby takie używanie 
podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [roz-
porządzenia nr 40/94], a nie podlegało zakresowi art. 7 […] [dyrektywy 89/104] 
i art. 13 […] [rozporządzenia nr 40/94]:
a) to czy takie używanie polega na »przechowywaniu informacji przekazanych 

przez usługobiorcę« w rozumieniu art. 14 ust. 1 [dyrektywy 2000/31] lub obej-
muje takie przechowywanie?

b) jeżeli używanie to nie polega wyłącznie na czynnościach podlegających zakre-
sowi art. 14 ust. 1 [dyrektywy 2000/31], ale obejmuje takie czynności, to czy 
operator rynku online jest zwolniony z odpowiedzialności w zakresie, w jakim 
używanie polega na takich czynnościach, a jeżeli tak, to czy można przyznać 
odszkodowanie lub inny pieniężny środek naprawczy z tytułu takiego używa-
nia w zakresie, w jakim nie jest on zwolniony z odpowiedzialności?

c) w okolicznościach gdy operator rynku elektronicznego online wie, że towary 
były reklamowane, oferowane do sprzedaży i sprzedawane w jego witrynie 
z naruszeniem zarejestrowanych znaków towarowych i że te zarejestrowane 
znaki towarowe prawdopodobnie nadal będą naruszane w ten sposób po-
przez reklamowanie, oferowanie do sprzedaży i sprzedaż tych samych lub po-
dobnych towarów przez tych samych lub różnych użytkowników witryny, to 
czy stanowi to »wiarygodne wiadomości« lub »wiedzę« w rozumieniu art. 14 
ust. 1 [dyrektywy 2000/31]?

10) Jeżeli usługi pośrednika, takiego jak operator witryny, były wykorzystywane przez 
osobę trzecią do naruszania praw do zarejestrowanego znaku towarowego, to 
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czy art. 11 [dyrektywy 2004/48] wymaga, aby państwa członkowskie zapewni-
ły, że właściciel znaku towarowego będzie mógł uzyskać nałożenie na pośredni-
ka nakazu mającego na celu zapobiegnięcie dalszemu naruszaniu praw do tego 
znaku towarowego, w odróżnieniu od zakazu kontynuacji danego konkretnego 
naruszenia, a jeśli tak, jaki winien być zakres zakazu, który ma być dostępny?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

A – w przedmiocie pytań od pierwszego do czwartego oraz pytania siódmego, 
dotyczących sprzedaży towarów markowych na rynku elektronicznym online

1. Rozważania wstępne
51. Jak zostało wskazane w pkt 36 i 37 niniejszego wyroku, bezsporne jest, że za 
pośrednictwem serwisu www.ebay.co.uk pozwane osoby fizyczne oferowały do 
sprzedaży i sprzedawały konsumentom w Unii markowe towary L’Oréal przeznaczo-
ne przez tę spółkę do sprzedaży w państwach trzecich, jak również towary nieprze-
znaczone do sprzedaży, takie jak testery i próbki. Ponadto nie zostało zakwestiono-
wane, że niektóre z tych towarów były sprzedawane bez opakowania.
52. Wprowadzenie do sprzedaży w serwisie www.ebay.co.uk towarów wprowadzo-
nych do obrotu w państwach trzecich wynika również ze stwierdzeń przedstawio-
nych pokrótce w pkt 40 i 41 niniejszego wyroku, zgodnie z którymi eBay prowadził 
reklamę zamieszczonych we wspomnianym serwisie i pochodzących z Hong Kongu 
(Chiny) ofert sprzedaży towarów oznaczonych znakiem Shu Uemura.
53. eBay podważa tezę, że takie wprowadzenie do sprzedaży na rynku elektronicz-
nym online może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych. Zwracając się 
do Trybunału z pytaniami od pierwszego do czwartego oraz z pytaniem siódmym, 
sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy takie stanowisko eBay jest właściwe.
54. Przed rozpatrzeniem tych pytań należy przypomnieć, co uczynił także rzecznik 
generalny w pkt 79 swojej opinii, że co do zasady na przysługujące z tytułu znaków 
towarowych prawa wyłączne można powoływać się jedynie względem podmiotów 
gospodarczych. Właściciel znaku towarowego jest bowiem uprawniony do zakaza-
nia używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do 
niego podobnego tylko wtedy, gdy używanie to ma miejsce w obrocie handlowym 
(zob. w szczególności wyroki: z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C–245/02 An-
heuser-Busch, Zb.Orz. s. I–10989, pkt 62; a także z dnia 18 czerwca 2009 r. w spra-
wie C–487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. I–5185, pkt 57).
55. Wynika stąd, że gdy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży towaru markowego za 
pośrednictwem rynku elektronicznego online, jednak transakcja ta nie jest zawie-
rana w kontekście prowadzonej przez nią działalności handlowej, właściciel znaku 
towarowego nie może powołać się na przysługujące mu na podstawie art. 5 dy-
rektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 prawa wyłączne. Jeżeli natomiast 
sprzedaż dokonywana na takim rynku wykracza – ze względu na rozmiar, częstotli-
wość lub inne cechy – poza sferę prywatnej działalności, sprzedający porusza się 
„w obrocie handlowym” w rozumieniu wspomnianych artykułów.
56. W swym wyroku z dnia 22 maja 2009 r. sąd krajowy stwierdził, że S. Potts, jedna 
z pozwanych osób fizycznych, dokonał za pośrednictwem serwisu www.ebay.co.uk 
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sprzedaży dużej liczby przedmiotów opatrzonych znakami towarowymi L’Oréal. 
W świetle tej okoliczności sąd krajowy doszedł do wniosku, że wspomniana osoba 
działała jako przedsiębiorca. Podobne stwierdzenia zostały dokonane w odniesieniu 
do T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarke, i R. Bi, J. Clarke’a i G. Foxa.
57. A zatem ze względu na to, że wymienione w pkt 51 niniejszego wyroku oferty 
i transakcje sprzedaży wiążące się z użyciem oznaczeń identycznych ze znakami 
towarowymi należącymi do L’Oréal lub do nich podobnych miały miejsce w obro-
cie handlowym, jak również z uwagi na bezsporność faktu, że L’Oréal nie wyraziła 
zgody na taką działalność, należy rozważyć, czy spółka ta mogła, na podstawie 
wszystkich reguł określonych w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 9 rozporządzenia 
nr 40/94, a także w świetle orzecznictwa, sprzeciwić się tym ofertom i transak-
cjom sprzedaży.

2. W przedmiocie oferowania do sprzedaży za pośrednictwem rynku elektronicznego 
online przeznaczonego dla konsumentów w Unii towarów markowych przeznaczo-
nych przez właściciela znaku do sprzedaży w państwach trzecich.
58. W pytaniu siódmym, które należy rozpatrzyć w pierwszej kolejności, sąd krajo-
wy zmierza do ustalenia, czy aby właściciel znaku towarowego zarejestrowanego 
w państwie członkowskim Unii lub unijnego znaku towarowego mógł zgodnie z re-
gułami określonymi w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 9 rozporządzenia nr 40/94 
sprzeciwić się oferowaniu do sprzedaży na rynku elektronicznym online towarów 
oznaczonych tym znakiem niewprowadzonych wcześniej do obrotu w EOG lub 
w przypadku unijnego znaku towarowego w Unii, wystarczy, że oferta sprzedaży 
jest skierowana do konsumentów zamieszkujących na terytorium, dla którego za-
strzeżono znak.
59. Reguła ustanowiona w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 9 rozporządzenia 
nr 40/94 przyznaje właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo pozwalające 
mu zakazać wszystkim osobom trzecim przywozu towarów opatrzonych znakiem 
towarowym, oferowania ich, wprowadzania ich do obrotu lub magazynowania ich 
w tym celu, podczas gdy art. 7 tej dyrektywy i art. 13 wspomnianego rozporządze-
nia przewidują wyjątek od tej reguły, stanowiąc, że prawo właściciela wyczerpuje 
się po wprowadzeniu towarów do obrotu w EOG – lub w przypadku unijnego znaku 
towarowego w Unii – przez samego właściciela lub za jego zgodą (zob. w szczegól-
ności wyroki: z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C–16/03 Peak Holding, Zb.Orz. 
s. I–11313, pkt 34; z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C–324/08 Makro Zelfbe-
dieningsgroothandel i in., Zb.Orz. s. I–10019, pkt 21; a także z dnia 3 czerwca 2010 r. 
w sprawie C–127/09 Coty Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. I–4965, pkt 28, 46).
60. W rozpatrywanym w niniejszej sprawie przypadku, w którym towary w ogóle nie 
zostały wprowadzone przez właściciela lub za jego zgodą do obrotu na terytorium 
EOG, wyjątek przewidziany w art. 7 dyrektywy 89/104 i w art. 13 rozporządzenia 
nr 40/94 nie może znajdować zastosowania. W tym względzie Trybunał wielokrotnie 
orzekł, że niezbędne jest, by właściciel znaku zarejestrowanego w państwie człon-
kowskim mógł kontrolować pierwsze wprowadzenie towarów opatrzonych tym 
znakiem do obrotu w EOG (zob. w szczególności wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. 
w sprawach połączonych od C–414/99 do C–416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. 
s. I–8691, pkt 33; ww. wyroki: w sprawie Peak Holding, pkt 36, 37; a także w sprawie 
Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 32).
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61. eBay uznaje obowiązywanie tych zasad, aczkolwiek twierdzi, że właściciel znaku 
towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim lub unijnego znaku towa-
rowego nie może skutecznie powoływać się na przysługujące mu w związku z tym 
znakiem prawo wyłączne, jeżeli opatrzone nim towary oferowane do sprzedaży na 
rynku elektronicznym online znajdują się w państwie trzecim i niekoniecznie muszą 
zostać przywiezione na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak. L’Oréal, rząd 
Zjednoczonego Królestwa, rządy włoski, polski i portugalski oraz Komisja Europejska 
uważają natomiast, że reguły ustanowione w dyrektywie 89/104 i w rozporządzeniu 
nr 40/94 znajdują zastosowanie wówczas, gdy okaże się, że oferta sprzedaży towaru 
markowego znajdującego się w państwie trzecim jest skierowana do konsumentów 
przebywających na terytorium objętym rejestracją znaku.
62. Należy przychylić się do tej ostatniej tezy. W przeciwnym bowiem wypadku 
przedsiębiorcy, którzy z wykorzystaniem handlu elektronicznego oferują do sprze-
daży na rynku online przeznaczonym dla konsumentów przebywających w Unii to-
wary markowe znajdujące się w państwie trzecim, które można zobaczyć na ekranie 
i zamówić za pośrednictwem takiego rynku, nie będą mieli w odniesieniu do ofert 
sprzedaży tego rodzaju żadnego obowiązku podporządkowania się przepisom pra-
wa Unii w dziedzinie własności intelektualnej. Taka sytuacja naruszałaby skutecz-
ność (effet utile) tych reguł.
63. W tym zakresie wystarczy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) i d) dyrektywy 
89/104 oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i d) rozporządzenia nr 40/94 używanie przez oso-
by trzecie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym lub do nich podobnych, 
którego właściciel może zakazać, obejmuje używanie takiego oznaczenia w ofertach 
sprzedaży i w reklamie. Jak zauważyli rzecznik generalny w pkt 127 swojej opinii 
i Komisja w uwagach na piśmie, skuteczność wspomnianych reguł mogłaby zostać 
naruszona, gdyby używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym zare-
jestrowanym w Unii lub do niego podobnego w ofercie sprzedaży lub reklamie za-
mieszczonej w Internecie i skierowanej do konsumentów przebywających na teryto-
rium Unii wymykało się spod ich stosowania tylko z tego względu, że osoba trzecia, 
od której pochodzi ta oferta lub reklama, ma siedzibę w państwie trzecim, że serwer 
serwisu internetowego, z którego korzysta ta osoba, znajduje się w takim państwie 
lub że towar będący przedmiotem wspomnianej oferty lub reklamy znajduje się 
w państwie trzecim.
64. Należy jednak uściślić, że sama dostępność serwisu internetowego na teryto-
rium, dla którego zastrzeżono dany znak, nie może wystarczyć do wywiedzenia 
wniosku, że wyświetlone w nim oferty sprzedaży są skierowane do konsumen-
tów przebywających na tym terytorium (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 grudnia 
2010 r. w sprawach połączonych C–585/08 i C–144/09 Pammer i Hotel Alpenhof, 
Zb.Orz. s. I–12527, pkt 69). Gdyby bowiem dostępność rynku elektronicznego online 
na wspomnianym terytorium wystarczała do objęcia wyświetlanych tam ogłoszeń 
zakresem stosowania dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94, serwisy i ogło-
szenia, które mimo że ewidentnie skierowane są wyłącznie do konsumentów prze-
bywających w państwach trzecich, są z technicznego punktu widzenia dostępne na 
obszarze Unii, zostałyby bezpodstawnie poddane prawu Unii.
65. W konsekwencji to do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla 
każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że 
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oferta sprzedaży wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na tery-
torium, dla którego zastrzeżono dany znak, jest skierowana do konsumentów tam 
przebywających. W przypadku gdy ofercie sprzedaży towarzyszy szczegółowe okre-
ślenie stref geograficznych, do których sprzedawca jest gotów wysłać towar, takie 
uściślenie nabiera szczególnego znaczenia w ramach przeprowadzanej oceny.
66. W sprawie przed sądem krajowym serwis „www.ebay.co.uk” należy uznać, 
w braku dowodów przeciwnych, za przeznaczony dla konsumentów przebywają-
cych na terytorium, dla którego zastrzeżono przywołane krajowe i unijne znaki to-
warowe, w związku z czym zamieszczone w tym serwisie oferty sprzedaży będące 
przedmiotem tej sprawy mieszczą się w zakresie stosowania przepisów prawa Unii 
w dziedzinie ochrony znaków towarowych.
67. W świetle powyższego na pytanie siódme należy odpowiedzieć, że w przypadku 
gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym w państwie członkow-
skim Unii lub unijnym znakiem towarowym, które znajdują się w państwie trzecim 
i nie były wcześniej przedmiotem sprzedaży w EOG lub w przypadku unijnego znaku 
towarowego – w Unii, są sprzedawane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem ryn-
ku elektronicznego online i bez zgody właściciela znaku konsumentowi przebywają-
cemu na terytorium objętym rejestracją tego znaku lub stanowią przedmiot oferty 
sprzedaży lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej do konsumentów 
przebywających na wspomnianym terytorium, rzeczony właściciel może sprzeciwić 
się tej sprzedaży, ofercie sprzedaży lub reklamie na podstawie reguł określonych 
w art. 5 dyrektywy 89/104 lub w art. 9 rozporządzenia nr 40/94. Do sądów krajo-
wych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją 
przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama wyświe-
tlona na rynku elektronicznym online dostępnym na wspomnianym terytorium jest 
skierowana do konsumentów tam przebywających.

3. W przedmiocie oferty sprzedaży testerów i próbek
68. Bezsporne jest, że w momencie zaistnienia stanu faktycznego rozpatrywane-
go przez sąd krajowy pozwane osoby fizyczne oferowały do sprzedaży w serwisie 
www.ebay.co.uk także testery i próbki, które L’Oréal udostępniła nieodpłatnie swym 
autoryzowanym dystrybutorom.
69. W pytaniu pierwszym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy udostęp-
nianie przez właściciela znaku towarowego egzemplarzy służących zaprezentowaniu 
konsumentom jego towarów w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz opatrzo-
nych tym znakiem pojemników, z których można pobierać małe ilości w celu poda-
rowania ich konsumentom w formie bezpłatnej próbki, stanowi wprowadzenie do 
obrotu w rozumieniu dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94.
70. Wspomniany sąd stwierdził w tym kontekście, że L’Oréal wyraźnie poinformowa-
ła swych autoryzowanych dystrybutorów, że nie mogą sprzedawać takich egzempla-
rzy i pojemników, opatrzonych zresztą zwykle wzmianką „nie do sprzedaży”.
71. Trybunał orzekł już w przeszłości, że w przypadku gdy właściciel znaku towarowe-
go umieszcza ten znak na przedmiotach oferowanych przezeń nieodpłatnie w celu 
promowania sprzedaży swoich towarów, to wspomniane przedmioty nie podlegają 
dystrybucji mającej na celu penetrację rynku (zob. wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r. 
w sprawie C–495/07 Silberquelle, Zb.Orz. s. I–137, pkt 20–22). Nieodpłatne udostęp-
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nianie takich przedmiotów nie stanowi zatem co do zasady ich wprowadzenia do 
obrotu przez właściciela.
72. Trybunał stwierdził także, że w przypadku gdy właściciel znaku umieszcza na 
przedmiotach takich jak testery perfum wzmianki typu „tester” i „nie do sprzedaży”, 
okoliczność ta uniemożliwia, w braku dowodów przeciwnych, stwierdzenie istnienia 
zgody tego właściciela na ich wprowadzenie do obrotu (zob. ww. wyrok w sprawie 
Coty Prestige Lancaster Group, pkt 43, 46, 48).
73. W tych okolicznościach na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że udostęp-
nianie przez właściciela znaku towarowego autoryzowanym dystrybutorom opa-
trzonych tym znakiem egzemplarzy służących zaprezentowaniu konsumentom jego 
towarów w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz opatrzonych tym znakiem po-
jemników, z których można pobierać małe ilości w celu podarowania ich konsumen-
tom w formie bezpłatnej próbki, nie stanowi, w braku dowodów przeciwnych, wpro-
wadzenia do obrotu w rozumieniu dyrektywy 89/104 lub rozporządzenia nr 40/94.

4. W przedmiocie sprzedaży towarów bez opakowania
74. Jak zostało wskazane w pkt 36, 37 i 51 niniejszego wyroku, niektóre egzemplarze 
towarów opatrzonych znakami towarowymi należącymi do L’Oréal były sprzedawa-
ne przez przedsiębiorców dokonujących transakcji za pośrednictwem rynku elektro-
nicznego eBay bez opakowania zewnętrznego.
75. W pytaniach od drugiego do czwartego sąd krajowy zmierza zasadniczo do usta-
lenia, czy usunięcie opakowania zewnętrznego z towarów takich jak będące przed-
miotem rozpatrywanej przez niego sprawy narusza wyłączne prawa właściciela zna-
ku umieszczonego na tych towarach, upoważniając go w rezultacie do sprzeciwienia 
się dalszej sprzedaży towarów pozbawionych w ten sposób opakowania.
76. Zważywszy na fakt, że towary bez opakowania będące przedmiotem sprawy 
przed sądem krajowym są w znacznej części produktami kosmetycznymi, sąd krajo-
wy prosi o uwzględnienie w odpowiedzi na powyższe pytania art. 6 ust. 1 dyrektywy 
76/768, zgodnie z którym do obrotu mogą być wprowadzane wyłącznie produkty 
kosmetyczne w pojemnikach i opakowaniach zbiorczych, które posiadają informacje 
wskazujące w szczególności na tożsamość producenta lub osoby odpowiedzialnej 
za sprzedaż produktu kosmetycznego, skład produktu (zawartość opakowania i li-
stę składników), sposób używania produktu (funkcję i szczególne środki ostrożno-
ści, których należy przestrzegać podczas użycia), sposób przechowywania produktu 
(datę minimalnej trwałości). W tym względzie sąd zmierza zasadniczo do ustalenia, 
czy właściciel znaku towarowego może na podstawie swego prawa wyłącznego 
przyznanego mu przez dyrektywę 89/104 lub w przypadku wspólnotowego znaku 
towarowego – przez rozporządzenie nr 40/94 sprzeciwić się dalszej sprzedaży to-
warów opatrzonych tym znakiem, jeżeli taka sprzedaż ma miejsce z naruszeniem 
wymogów ustanowionych przez powyższy przepis dyrektywy 76/768.
77. L’Oréal uważa, podobnie jak rządy francuski, polski i portugalski, a także Komisja, 
że niezależnie od tego, czy dochodzi do naruszenia dyrektywy 76/768, opakowanie 
stanowi podstawową część wizerunku perfum i produktów kosmetycznych. Właści-
ciel znaku towarowego umieszczonego na tych towarach i ich opakowaniu powinien 
w konsekwencji móc się sprzeciwić ich dalszej sprzedaży w stanie odpakowanym. 
Natomiast eBay podkreśla, że w sektorze perfum i kosmetyków to często sam flakon 
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lub pojemnik na produkt, a nie opakowanie zewnętrzne, jest wytyczną wizerunku 
prestiżu i luksusu.
78. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że jeśli wziąć pod uwagę różnorodność 
gamy perfum i produktów kosmetycznych, kwestia, czy pozbawienie takiego pro-
duktu opakowania negatywnie wpływa na wizerunek tego ostatniego i w ten sposób 
na reputację znaku towarowego, którym został opatrzony, winna podlegać ocenie 
a casu ad casum. Jak wskazał bowiem rzecznik generalny w pkt 71–74 swojej opi-
nii, wygląd perfum lub produktu kosmetycznego bez opakowania może czasami nie 
mieć wpływu na związany z tym produktem wizerunek prestiżu i luksusu, podczas 
gdy w innych wypadkach usunięcie opakowania skutkuje właśnie naruszeniem tego 
wizerunku.
79. Takie naruszenie może mieć miejsce, w przypadku gdy opakowanie zewnętrzne 
przyczynia się w równym, a nawet wyższym stopniu niż sam flakon lub pojemnik 
do prezentacji wizerunku produktu wykreowanego przez właściciela znaku i jego 
autoryzowanych dystrybutorów. Może się również zdarzyć, że brak niektórych lub 
wszystkich informacji wymaganych przez art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768 będzie dzia-
łał na szkodę wizerunku produktu. To do właściciela znaku towarowego należy do-
wiedzenie istnienia okoliczności stanowiących takie naruszenie.
80. W drugiej kolejności przypomnienia wymaga, że znak towarowy, którego pod-
stawową funkcją jest zagwarantowanie konsumentowi tożsamości pochodzenia 
danego towaru, służy w szczególności potwierdzeniu, że wszystkie oznaczone nim 
znaki zostały wyprodukowane lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsię-
biorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szcze-
gólności wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C–206/01 Arsenal Football 
Club, Rec. s. I–10273, pkt 48; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C–59/08 Copad, 
Zb.Orz. s. I–3421, pkt 45).
81. W przypadku braku określonych informacji wymaganych przez prawo, takich jak 
wskazanie tożsamości producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu 
kosmetycznego, naruszona zostaje pełniona przez znak funkcja wskazywania pocho-
dzenia, ponieważ taki znak zostaje pozbawiony swego podstawowego skutku, jakim 
jest zagwarantowanie, że oznaczone nim towary dostarczane są pod kontrolą jed-
nego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość.
82. W trzeciej i w ostatniej kolejności należy zauważyć, podobnie jak to uczynił rzecz-
nik generalny w pkt 76 swojej opinii, że kwestia, czy oferowanie do sprzedaży lub 
sprzedaż towarów markowych bez opakowania zewnętrznego i w wyniku tego bez 
dostarczenia informacji wymaganych na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768 
jest karalna w prawie krajowym, nie może wpływać na stosowanie przepisów prawa 
Unii w dziedzinie ochrony znaków towarowych.
83. W świetle powyższego odpowiedź na pytania od drugiego do czwartego winna 
brzmieć: art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować 
w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może, powołując się na przysługujące 
mu w związku z tym znakiem prawo wyłączne, sprzeciwić się dalszej sprzedaży towa-
rów takich jak będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym z tego powodu, 
że osoba dokonująca dalszej sprzedaży usunęła opakowanie z tych towarów, jeżeli 
konsekwencją takiego pozbawienia opakowania jest brak podstawowych informacji, 
dotyczących na przykład tożsamości producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprze-
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daż produktu kosmetycznego. W przypadku gdy usunięcie opakowania nie powoduje 
braku takich informacji, właściciel znaku towarowego może niemniej sprzeciwić się 
temu, by perfumy lub produkt kosmetyczny opatrzone należącym do niego znakiem 
podlegały dalszej sprzedaży bez opakowania, o ile wykaże, że usunięcie opakowania 
miało negatywny wpływ na wizerunek produktu i tym samym na reputację znaku.

B – w przedmiocie pytań piątego i szóstego, dotyczących prowadzonej przez ope-
ratora rynku elektronicznego online reklamy jego serwisu i oferowanych tam to-
warów
84. Ze stanu faktycznego sprawy przed sądem krajowym, przytoczonego pokrót-
ce w pkt 39–42 niniejszego wyroku, wynika, że eBay poprzez dobór u operatora 
wyszukiwarki słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym L’Oréal po-
woduje – za każdym razem, gdy internauta wprowadzi do wyszukiwarki hasło za-
wierające takie słowa – wyświetlanie linku reklamowego prowadzącego do serwisu 
www.ebay.co.uk, któremu towarzyszy ogłoszenie reklamowe o możliwości zakupu 
za pośrednictwem tego serwisu towarów oznaczonych poszukiwanym znakiem to-
warowym. Ów link reklamowy jest zamieszczany w rubryce „linki sponsorowane” 
znajdującej się bądź po prawej stronie bądź w górnej części ekranu z wyświetlanymi 
przez Google rezultatami.
85. Bezsporne jest, że w takiej sytuacji operator rynku elektronicznego online jest 
reklamodawcą. Powoduje on wyświetlenie linków i ogłoszeń, które – jak wskazał 
rzecznik generalny w pkt 89 opinii – stanowią reklamę nie tylko niektórych ofert 
sprzedaży zamieszczonych na tym rynku, ale także reklamę samego rynku. Reklamy 
przywołane przez sąd krajowy tytułem przykładu i przedstawione w pkt 40 i 42 ni-
niejszego wyroku unaoczniają tę praktykę.
86. W pytaniach piątym i szóstym, które należy rozpatrzyć wspólnie, sąd krajowy 
zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właści-
ciel znaku towarowego jest uprawniony zakazać operatorowi rynku elektronicznego 
online prowadzenia bez jego zgody za pomocą identycznego z tym znakiem słowa 
kluczowego wybranego przez owego operatora w ramach usługi odsyłania w Inter-
necie reklamy rynku i oferowanych tam towarów oznaczonych danym znakiem.
87. Co się tyczy reklamy wyświetlanej w Internecie według słów kluczowych odpo-
wiadających znakom towarowym, Trybunał orzekł już w przeszłości, że takie słowo 
kluczowe stanowi środek używany przez reklamodawcę do spowodowania wyświe-
tlenia się jego reklamy, a zatem jest używane „w obrocie handlowym” w rozumie-
niu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 (wyrok z dnia 
23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C–236/08 do C–238/08 Google France 
i Google, Zb.Orz. s. I–2417, pkt 51, 52; a także wyrok z dnia 25 marca 2010 r. w spra-
wie C–278/08 BergSpechte, Zb.Orz. s. I–2517, pkt 18).
88. W celu ustalenia, czy reklama tego rodzaju spełnia także inne przesłanki, które 
zgodnie z regułami ustanowionymi w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i w art. 9 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 muszą zostać spełnione, aby właściciel znaku 
mógł się sprzeciwić takiej reklamie, należy rozważyć, po pierwsze, czy ogłoszenia 
takie jak wyświetlane przez eBay za pośrednictwem usługi odsyłania świadczonej 
przez Google są zamieszczane dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla któ-
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rych został zarejestrowany znak, i po drugie, czy takie ogłoszenia naruszają lub mogą 
naruszać jedną z funkcji pełnionych przez znak (zob. ww. wyrok w sprawie BergSpe-
chte, pkt 21).
89. W tym względzie należy przede wszystkim zauważyć, że w zakresie, w jakim eBay 
używał słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym L’Oréal do promo-
cji własnej usługi polegającej na udostępnieniu sprzedającym i nabywcom towarów 
rynku elektronicznego online, używanie to nie miało za przedmiot ani towarów lub 
usług „identycznych z tymi, dla których [znak] został zarejestrowany” w rozumieniu 
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, ani 
towarów lub usług do nich podobnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy 
i art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.
90. Okoliczność, że eBay używa oznaczeń odpowiadających znakom L’Oréal w celu 
promocji własnego rynku elektronicznego online, mogłaby co najwyżej być rozpa-
trywana w świetle art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
nr 40/94, które to przepisy ustanawiają, na korzyść znaków cieszących się renomą, 
bardziej rozszerzoną ochronę niż ta przewidziana w ust. 1 lit. a) i b) obu tych artyku-
łów i obejmują w szczególności sytuację, w której osoba trzecia używa oznaczeń od-
powiadających takim znakom dla towarów lub usług niewykazujących podobieństw 
do tych, dla których owe znaki zostały zarejestrowane.
91. Należy stwierdzić następnie, że w zakresie, w jakim słowa kluczowe odpowia-
dające znakom towarowym L’Oréal służyły promocji ofert sprzedaży towarów mar-
kowych pochodzących od klientów-sprzedających eBay, używał ich on dla towarów 
lub usług identycznych z tymi, dla których owe znaki zostały zarejestrowane. Warto 
przypomnieć w tym względzie, że wyrażenie „dla towarów lub usług” nie odnosi się 
wyłącznie do towarów lub usług osób trzecich, które używają oznaczeń odpowia-
dających znakom towarowym, ale może także oznaczać towary lub usługi innych 
osób. Okoliczność, że przedsiębiorca używa oznaczenia odpowiadającego znakowi 
towarowemu dla towarów, które nie są jego w tym znaczeniu, że nie posiada on 
do nich żadnego tytułu prawnego, nie stoi bowiem jako taka na przeszkodzie temu, 
by używanie to było objęte zakresem stosowania art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 
rozporządzenia nr 40/94 (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France 
i Google, pkt 60; a także postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C–62/08 
UDV North America, Zb.Orz. s. I–1279, pkt 43).
92. Jeżeli chodzi konkretnie o sytuację, w której usługodawca używa oznaczenia 
odpowiadającego znakowi towarowemu należącemu do innego podmiotu w celu 
promocji towarów, które jeden z jego klientów sprzedaje za pomocą tej usługi, 
Trybunał uważa, że takie używanie mieści się w zakresie stosowania art. 5 ust. 1 
dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, jeżeli odbywa się w spo-
sób, który powoduje powstanie związku między danym oznaczeniem a ową usługą 
(zob. ww. postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 47 i przytoczone tam 
orzecznictwo).
93. Jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 89 swojej opinii, a także rząd francuski 
na rozprawie, taki związek istnieje w okolicznościach takich jak będące przedmiotem 
postępowania przed sądem krajowym. Ogłoszenia zamieszczane przez eBay wywo-
łują bowiem oczywiste skojarzenie między wskazanymi w nich towarami markowy-
mi a możliwością ich nabycia za pośrednictwem eBay.
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94. Co się tyczy wreszcie kwestii, czy słowo kluczowe odpowiadające znakowi to-
warowemu może naruszać jedną z funkcji pełnionych przez znak, Trybunał wyjaśnił, 
w kontekście innych spraw, że negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję ma 
miejsce wówczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie po-
informowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy re-
klamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa 
powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej (ww. wyrok 
w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 99; a także wyrok z dnia 8 lipca 
2010 r. w sprawie C–558/08 Portakabin i Primakabin, Zb.Orz. s. I–6963, pkt 54).
95. W tym kontekście należy przypomnieć, że potrzeba przejrzystego wyświetla-
nia reklam w Internecie jest podkreślana w prawodawstwie Unii dotyczącym han-
dlu elektronicznego. Mając na względzie potrzeby związane z rzetelnością kupiec-
ką i ochroną konsumentów, art. 6 dyrektywy 2000/31 ustanawia zasadę, zgodnie 
z którą osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której udziela się informacji handlowej 
stanowiącej część usługi społeczeństwa informacyjnego, musi być wyraźnie rozpo-
znawalna (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 86).
96. Reklama pochodząca od operatora rynku online i wyświetlana przez operato-
ra wyszukiwarki musi zatem w każdym wypadku wskazywać tożsamość operatora 
rynku i fakt, że towary markowe będące przedmiotem reklamy są sprzedawane za 
pośrednictwem prowadzonego przez niego rynku elektronicznego.
97. Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytania piąte i szóste winna brzmieć: art. 5 
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 należy in-
terpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony zakazać 
operatorowi rynku elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody, za pomocą 
identycznego z tym znakiem słowa kluczowego wybranego przez owego operatora 
w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy oznaczonych tym znakiem towarów 
sprzedawanych na wspomnianym rynku, jeżeli taka reklama nie pozwala lub z trud-
nością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie 
na zorientowanie się, czy owe towary pochodzą od właściciela znaku lub z przedsię-
biorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

C – w przedmiocie pytania ósmego, dotyczącego używania oznaczeń odpowiada-
jących znakom towarowym w ofertach sprzedaży wyświetlanych w serwisie ope-
ratora rynku online
98. W pytaniu ósmym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, w jaki sposób 
w świetle dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94 należy kwalifikować wyświe-
tlanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ser-
wisie operatora rynku elektronicznego online.
99. W tym względzie należy wskazać na wstępie, że w handlu prowadzonym za po-
średnictwem rynków elektronicznych online usługa świadczona przez operatora ta-
kiego rynku obejmuje wyświetlenie na rzecz klientów-sprzedających pochodzących 
od nich ofert sprzedaży.
100. Należy stwierdzić następnie, że w przypadku gdy takie oferty dotyczą towarów 
markowych, oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi lub do nich podobne 
w sposób nieunikniony ukażą się w serwisie operatora rynku elektronicznego.
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101. O ile w tych okolicznościach owe oznaczenia są „używane” we wspomnianym 
serwisie, o tyle okoliczność ta nie oznacza, że to operator rynku elektronicznego 
używa tych oznaczeń w rozumieniu dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94.
102. Ustalenie okoliczności „używania” przez osobę trzecią oznaczenia identyczne-
go ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w rozumieniu art. 5 dyrektywy 
89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 wymaga co najmniej, by oznaczenie to było 
wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej działalności handlowej. Oko-
liczność, że taka osoba trzecia świadczy usługę polegającą na umożliwieniu swym 
klientom przedstawienia w swoim serwisie – w kontekście prowadzonej przez nich 
działalności handlowej polegającej na przykład na oferowaniu do sprzedaży – ozna-
czeń odpowiadających znakom towarowym, nie oznacza, że podmiot świadczący 
taką usługę sam używa rzeczonych oznaczeń w rozumieniu przyjętym przez usta-
wodawstwo Unii (zob. podobnie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France 
i Google, pkt 56, 57).
103. Jak wskazały w szczególności rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisja na rozpra-
wie, a także rzecznik generalny w pkt 119 i 120 swej opinii, wynika stąd, że używanie 
oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ofertach 
sprzedaży wyświetlanych w serwisie rynku elektronicznego online jest dokonywane 
przez klientów-sprzedających operatora tego rynku, a nie przez samego operatora.
104. W zakresie, w jakim operator rynku elektronicznego online umożliwia swym 
klientom takie używanie, jego rola nie może być oceniana na podstawie przepisów 
dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94, lecz winna być rozpatrywana przez od-
niesienie do innych przepisów, na przykład tych zawartych w dyrektywie 2000/31, 
a w szczególności w jej rozdziale II sekcja 4, która to sekcja dotyczy „odpowiedzial-
ności usługodawców będących pośrednikami” w handlu elektronicznym i obejmuje 
art. 12–15 tej dyrektywy (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach połączonych Go-
ogle France i Google, pkt 57).
105. Zważywszy na powyższe, na pytanie ósme należy odpowiedzieć, że operator 
rynku elektronicznego online nie używa, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 
i art. 9 rozporządzenia nr 40/94, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub 
do nich podobnych, które ukazują się w ofertach sprzedaży wyświetlanych w jego 
serwisie.

D – w przedmiocie pytania dziewiątego, dotyczącego odpowiedzialności operato-
ra rynku elektronicznego online
106. W pytaniu dziewiątym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia,

 – czy usługa świadczona przez operatora rynku elektronicznego online jest objęta 
zakresem stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 (hosting) i jeżeli tak jest,

 – jakie są przesłanki stwierdzenia, że operator rynku online posiada „wiadomości” 
w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31.

1. W przedmiocie przechowywania przez operatora rynku elektronicznego online in-
formacji dostarczonych przez jego klientów-sprzedających
107. Jak wskazał już w przeszłości Trybunał, art. 12–15 dyrektywy 2000/31 mają 
na celu ograniczenie przypadków, w których zgodnie ze znajdującym zastosowanie 
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prawem krajowym mogłaby zrodzić się odpowiedzialność usługodawców będących 
pośrednikami w usługach społeczeństwa informacyjnego. Tak więc to właśnie w ra-
mach prawa krajowego należy poszukiwać przesłanek stwierdzenia takiej odpo-
wiedzialności, mając jednak na uwadze, że na podstawie wspomnianych artykułów 
dyrektywy 2000/31 w niektórych przypadkach odpowiedzialność usługodawców 
będących pośrednikami jest wyłączona (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych 
Google France i Google, pkt 107).
108. A zatem jakkolwiek to do sądu krajowego należy ustalenie, jakie są przesłanki 
odpowiedzialności takiej jak podnoszona przez L’Oréal względem eBay, zadaniem 
Trybunału jest niemniej zbadanie, czy operator rynku elektronicznego online może 
powołać się na przewidziane dyrektywą 2000/31 odstępstwo w zakresie odpowie-
dzialności.
109. Jak zwróciły na to uwagę w szczególności rząd Zjednoczonego Królestwa, rząd 
polski i Komisja, a także rzecznik generalny w pkt 134 swojej opinii, świadczona w In-
ternecie usługa polegająca na ułatwieniu kontaktu pomiędzy sprzedającymi i ku-
pującymi towary stanowi co do zasady usługę w rozumieniu dyrektywy 2000/31. 
Dyrektywa ta dotyczy, jak wskazuje jej tytuł, „usług społeczeństwa informacyjnego, 
a w szczególności handlu elektronicznego”. Z przytoczonej w pkt 8 i 9 niniejszego 
wyroku definicji pojęcia usługi społeczeństwa informacyjnego wynika, że obejmuje 
ona każdą usługę świadczoną bez równoczesnej obecności stron, za pomocą sprzętu 
elektronicznego do przetwarzania i przechowywania danych, na indywidualne żąda-
nie odbiorcy usług oraz zwykle za wynagrodzeniem. Bezsprzecznie administrowanie 
rynkiem elektronicznym online może łączyć w sobie wszystkie te elementy.
110. Jeżeli chodzi o rynek elektroniczny online będący przedmiotem sprawy przed 
sądem krajowym, bezsporne jest, że eBay przechowuje, to znaczy wprowadza do 
pamięci swego serwera, dane dostarczane przez swoich klientów. eBay wykonuje tę 
operację przechowywania za każdym razem, kiedy klient otwiera u niego konto sprze-
dającego i dostarcza mu danych dotyczących swojej oferty sprzedaży. Ponadto eBay 
pobiera zwykle wynagrodzenie w postaci określonej procentowo prowizji od trans-
akcji zrealizowanej w następstwie zamieszczonych w jego serwisie ofert sprzedaży.
111. Okoliczność, że usługa świadczona przez operatora rynku elektronicznego 
online obejmuje przechowywanie informacji przekazanych mu przez jego klientów
-sprzedających, nie wystarcza jednak do tego, by stwierdzić, że usługa ta w każdym 
wypadku będzie się mieścić w zakresie stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31. 
Przepis ten należy bowiem interpretować nie tylko przez odniesienie do jego brzmie-
nia, ale także z uwzględnieniem kontekstu oraz celów regulacji, której część stanowi 
(zob. analogicznie wyrok z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C–298/07 Bun-
desverband der Verbraucherzentralen i Verbraucherverbände, Zb.Orz. s. I–7841, 
pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo).
112. W tym względzie Trybunał wyjaśnił już w przeszłości, że aby czynność podmiotu 
świadczącego usługę w Internecie mogła zostać objęta art. 14 dyrektywy 2000/31, 
konieczne jest, by taki podmiot był „usługodawcą będącym pośrednikiem” w zamie-
rzonym przez prawodawcę w ramach sekcji 4 rozdziału II tej dyrektywy znaczeniu tego 
terminu (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 112).
113. Nie jest tak jednak w przypadku usługodawcy, który zamiast ograniczyć się do 
neutralnego świadczenia usługi w drodze czysto technicznego i automatycznego 
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przetwarzania danych dostarczonych przez jego klientów, odgrywa czynną rolę, 
która może pozwolić mu na powzięcie wiedzy o tych danych lub na sprawowanie 
nad nimi kontroli (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, 
pkt 114, 120).
114. Z akt sprawy i opisu zawartego w pkt 28–31 niniejszego wyroku wynika, że 
eBay przetwarza dane wprowadzane przez swoich klientów-sprzedających. Trans-
akcje sprzedaży, do których mogą prowadzić zamieszczone oferty, realizowane są 
zgodnie z wytycznymi określonymi przez eBay. W zależności od przypadku, eBay 
udziela także wsparcia mającego na celu optymalizację lub promocję niektórych 
ofert sprzedaży.
115. Jak trafnie zauważył rząd Zjednoczonego Królestwa, sam fakt, że operator ryn-
ku elektronicznego online przechowuje na swoim serwerze oferty sprzedaży, okre-
śla warunki jego funkcjonowania, jest za to wynagradzany i udziela swym klientom 
informacji o charakterze ogólnym, nie może prowadzić jeszcze do pozbawienia sku-
teczności przewidzianych dyrektywą 2000/31 odstępstw w zakresie odpowiedzial-
ności (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Go-
ogle, pkt 116).
116. Jeżeli jednak wspomniany operator udziela wsparcia, które polega w szcze-
gólności na optymalizacji prezentacji danych ofert sprzedaży lub na ich promocji, 
należy stwierdzić, że nie zachowuje on neutralnej pozycji między danym klientem 
(sprzedającym) a potencjalnymi nabywcami, lecz odgrywa czynną rolę, która może 
pozwolić mu na powzięcie wiedzy o danych dotyczących poszczególnych ofert lub 
na sprawowanie nad nimi kontroli. A zatem w odniesieniu do wspomnianych danych 
nie może on powoływać się na odstępstwo w zakresie odpowiedzialności, o którym 
mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31.
117. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w przypadku ofert sprzedaży będą-
cych przedmiotem zawisłej przed nim sprawy eBay odgrywał rolę taką jak opisana 
w punktach powyżej.

2. W przedmiocie posiadania „wiadomości” przez operatora rynku online
118. W wypadku gdyby sąd krajowy doszedł do wniosku, że eBay nie działał w spo-
sób opisany w pkt 116 niniejszego wyroku, konieczne będzie ustalenie przez niego, 
czy w okolicznościach zawisłej przed nim sprawy przedsiębiorstwo to spełniło prze-
słanki, od których art. 14 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2000/31 uzależnia możliwość 
skorzystania z odstępstwa w zakresie odpowiedzialności (zob. analogicznie ww. wy-
rok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 120).
119. W przypadku bowiem gdy taki usługodawca ogranicza się do czysto techniczne-
go i automatycznego przetwarzania danych, w związku z czym art. 14 ust. 1 dyrek-
tywy 2000/31 może znaleźć w stosunku do niego zastosowanie, wciąż może on zo-
stać zwolniony na podstawie tego przepisu z odpowiedzialności za przechowywane 
przez niego dane o charakterze bezprawnym tylko pod warunkiem, że nie posiadał 
„wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji”, 
a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – „nie wie[dział] o stanie faktycz-
nym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności” 
albo że po uzyskaniu takich wiadomości podjął niezwłocznie odpowiednie działania 
w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji.
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120. Ponieważ sprawa przed sądem krajowym może zakończyć się zasądzeniem od-
szkodowania, zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy w odniesieniu do oma-
wianych ofert sprzedaży i w zakresie, w jakim naruszały one prawa do znaków to-
warowych L’Oréal, eBay „wie[dział] o stanie faktycznym lub okolicznościach, które 
w sposób oczywisty świadcz[yły] o tej bezprawności”. Jeżeli chodzi o tę ostatnią 
kwestię, do pozbawienia podmiotu świadczącego usługę społeczeństwa informacyj-
nego możliwości skorzystania z przewidzianego przez art. 14 dyrektywy 2000/31 
zwolnienia z odpowiedzialności wystarczy, by wiedział on o stanie faktycznym lub 
okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należytą staran-
ność powinien stwierdzić ową bezprawność i podjąć działania zgodnie z art. 14 ust. 1 
lit. b) tej dyrektywy.
121. Ponadto, aby reguły określone w art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/31 nie 
zostały pozbawione swej skuteczności (effet utile), winny być one interpretowane 
w ten sposób, że odnoszą się do każdej sytuacji, w której dany usługodawca po-
weźmie, niezależnie w jaki sposób, wiedzę o takim stanie faktycznym lub takich 
okolicznościach.
122. W związku z powyższym stosują się one w szczególności do sytuacji, gdy opera-
tor rynku elektronicznego online odkrywa istnienie działalności lub informacji o cha-
rakterze bezprawnym w następstwie badania przeprowadzonego z własnej inicjaty-
wy, a także do sytuacji, gdy zostanie on powiadomiony o istnieniu takiej działalności 
lub informacji. W tym drugim przypadku, o ile powiadomienie nie może automa-
tycznie prowadzić do pozbawienia możliwości skorzystania ze zwolnienia z odpowie-
dzialności przewidzianego w art. 14 dyrektywy 2000/31, ponieważ powiadomienia 
o działalności lub informacjach, którym zarzuca się bezprawność, mogą okazać się 
niewystarczająco precyzyjne i poparte dowodami, o tyle stanowi ono co do zasady 
element, który sąd krajowy winien uwzględnić przy ocenie, czy w świetle przekaza-
nych w ten sposób operatorowi informacji faktycznie wiedział on o stanie faktycz-
nym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należytą 
staranność powinien stwierdzić bezprawność.
123. Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie dziewiąte winna brzmieć: 
art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 należy interpretować w ten sposób, że ma on za-
stosowanie do operatora rynku elektronicznego online, jeżeli nie odgrywa on czyn-
nej roli, która mogłaby mu pozwolić na powzięcie wiedzy o przechowywanych da-
nych lub na sprawowanie nad nimi kontroli. Wspomniany operator odgrywa taką 
rolę, jeżeli udziela wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezen-
tacji konkretnych ofert sprzedaży lub na ich promocji.
124. Jeżeli operator rynku elektronicznego online nie odgrywa czynnej roli w zna-
czeniu opisanym w punkcie powyżej i będące przedmiotem jego działalności świad-
czenie usług jest objęte w konsekwencji zakresem stosowania art. 14 ust. 1 dy-
rektywy 2000/31, to wciąż w okolicznościach sprawy, która może zakończyć się 
zasądzeniem odszkodowania, nie może on powołać się na zwolnienie z odpowie-
dzialności przewidziane w tym przepisie, jeżeli wiedział o stanie faktycznym lub 
okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należytą staran-
ność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży, i w przypadku po-
siadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie działań stosownie do art. 14 ust. 1 
lit. b) tej dyrektywy.
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e – w przedmiocie kwestii dotyczącej nakazów sądowych wydawanych w stosun-
ku do operatora rynku elektronicznego online
125. W pytaniu dziesiątym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia,

 – czy art. 11 dyrektywy 2004/48 wymaga od państw krajowych, by przyznały 
właścicielom praw własności intelektualnej możliwość wystąpienia o wydanie 
względem operatora serwisu internetowego, takiego jak operator rynku elektro-
nicznego online, w którym dochodzi do naruszenia ich praw, nakazu sądowego 
nakazującego temu operatorowi powzięcie działań w celu zapobieżenia przy-
szłym naruszeniom tych praw; jeśli tak,

 – na czym powinny polegać te działania.
126. eBay uważa, że nakaz w rozumieniu wspomnianego artykułu może dotyczyć 
jedynie szczególnych i jasno określonych naruszeń prawa własności intelektualnej. 
L’Oréal, rząd Zjednoczonego Królestwa, rządy francuski, włoski, polski i portugal-
ski, a także Komisja stoją na stanowisku, że nakazy, o których mowa w dyrektywie 
2004/48, mogą także, pod warunkiem uwzględnienia określonych ograniczeń, słu-
żyć zapobieganiu przyszłych naruszeń.
127. Jak wynika z orzeczenia odsyłającego, rozpatrywane tu pytanie dotyczy w szcze-
gólności art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym państwa człon-
kowskie muszą zapewnić „właścicielom [praw] możliwość składania wniosku o zakaz 
[nakaz] wobec pośredników, z których usług korzysta strona [osoba] trzecia do naru-
szania prawa własności intelektualnej […]”. Ma ono na celu wyjaśnienie, czy przepis 
ten nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że operator rynku 
elektronicznego online będzie mógł, niezależnie od ponoszenia ewentualnie własnej 
odpowiedzialności w spornych stanach faktycznych, zostać zmuszony do podjęcia – 
poza działaniami służącymi zaprzestaniu naruszania praw własności intelektualnej 
przez użytkowników jego serwisu – działań mających na celu zapobieżenie nowym 
naruszeniom tego rodzaju.

1. W przedmiocie ciążącego na państwach członkowskich obowiązku wyposażenia 
swych sądów w kompetencję pozwalającą nakazać podmiotom świadczącym usługi 
online podjęcie działań w celu zapobieżenia przyszłym naruszeniom praw własności 
intelektualnej
128. W celu ustalenia, czy nakazy, o których mowa w art. 11 zdanie trzecie dyrek-
tywy 2004/48, mają także na celu zapobieganie przyszłym naruszeniom, należy za-
uważyć na wstępie, że użycie terminu „zakaz [nakaz]” w trzecim zdaniu wspomnia-
nego art. 11 istotnie odbiega od sposobu użycia w pierwszym zdaniu tego artykułu 
określenia „zakaz kontynuacji naruszenia”, odnoszącego się do nakazów, które mogą 
być wydawane wobec autorów naruszenia prawa własności intelektualnej.
129. Jak zauważył w szczególności rząd polski, różnica ta wynika stąd, że nakaz skie-
rowany do autora naruszenia polega w logiczny sposób na zakazaniu kontynuacji na-
ruszenia, podczas gdy sytuacja podmiotu świadczącego usługę, za pomocą której do-
puszczono się tego naruszenia, jest bardziej złożona i wymaga innego rodzaju nakazów.
130. Z tego względu termin „zakaz [nakaz]” użyty w art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 
2004/48 nie może być utożsamiany z określeniem „zakaz kontynuacji naruszenia” 
występującym w pierwszym zdaniu tego artykułu.
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131. Należy następnie wskazać, że w świetle celu przyświecającego dyrektywie 
2004/48, który polega na zapewnieniu przez państwa członkowskie, szczególnie 
w społeczeństwie informacyjnym, skutecznej ochrony praw własności intelektual-
nej (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie C–275/06 Promu-
sicae, Zb.Orz. s. I–271, pkt 43), kompetencja przyznana sądom krajowym zgodnie 
z art. 11 zdanie trzecie wspomnianej dyrektywy powinna pozwolić im na nakazanie 
podmiotowi świadczącemu usługi online takiemu jak ten oddający do dyspozycji in-
ternautów rynek elektronicznych online podjęcia działań, które w sposób skuteczny 
przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń popełnianych za pośrednictwem 
tego rynku, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom.
132. Wykładnia ta znajduje potwierdzenie w art. 18 dyrektywy 2000/31, który wy-
maga od państw członkowskich zapewnienia, że powództwa dostępne w ich prawie 
krajowym dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego będą umożliwiały szybkie 
podjęcie środków „mający[ch] na celu przerwanie każdego rzekomego [podnoszo-
nego] naruszenia prawa oraz zapobieżenie wszelkim dalszym szkodom”.
133. Wykładnia art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, zgodnie z którą nałożo-
ny w nim na państwa członkowskie obowiązek polegałby wyłącznie na przyznaniu 
właścicielom praw własności intelektualnej możliwości domagania się w stosunku 
do podmiotów świadczących usługi online nakazów mających na celu zaprzestanie 
naruszania ich praw, osłabiłaby zakres obowiązku ustanowionego we wspomnianym 
art. 18 dyrektywy 2000/31, co byłoby z kolei sprzeczne z zasadą określoną w art. 2 
ust. 3 dyrektywy 2004/48, w myśl której dyrektywa 2004/48 nie wpływa na posta-
nowienia dyrektywy 2000/31.
134. Wreszcie zawężona wykładnia art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nie 
byłaby do pogodzenia z motywem 24 tej dyrektywy, który stanowi, że zależnie od 
przypadku i jeśli jest to uzasadnione okolicznościami, przewidywane środki powinny 
obejmować środki zakazujące, które zapobiegną dalszym naruszeniom praw wła-
sności intelektualnej.

2. W przedmiocie działań, które mogą zostać nakazane podmiotom świadczącym 
usługi online
135. Jak wynika z motywu 23 dyrektywy 2004/48, zasady wydawania nakazów, któ-
re państwa członkowskie są zobowiązane przewidzieć na podstawie art. 11 zdanie 
trzecie wspomnianej dyrektywy, takie jak warunki, które należy spełnić, i procedury, 
których należy przestrzegać, należą do prawa krajowego.
136. Owe reguły prawa krajowego powinny jednak zostać określone w sposób, któ-
ry pozwoli na osiągnięcie celu przyświecającego dyrektywie (zob. w szczególności 
w odniesieniu do zasady skuteczności wyroki: z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawach 
połączonych C–430/93 i C–431/93 van Schijndel i van Veen, Rec. s. I–4705, pkt 17; 
z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawach połączonych od C–222/05 do C–225/05 van 
der Weerd i in., Zb.Orz. s. I–4233, pkt 28; z dnia 6 maja 2010 r. w sprawach połączo-
nych C–145/08 i C–149/08 Club Hotel Loutraki i in., Zb.Orz. s. I–4165, pkt 74). W tym 
względzie należy przypomnieć, że na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 
przewidziane środki muszą być skuteczne i odstraszające.
137. Ponadto mając na uwadze przedstawioną w postanowieniu odsyłającym i przy-
wołaną w pkt 24 niniejszego wyroku okoliczność, że art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 
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2004/48 nie był w Zjednoczonym Królestwie przedmiotem przepisów szczególnych 
mających na celu jego transpozycję, należy przypomnieć, że stosując prawo we-
wnętrzne, sąd krajowy zobowiązany jest tak dalece, jak jest to możliwe, dokonywać 
jego wykładni w świetle brzmienia i celu rzeczonego art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 
2004/48 (zob. analogicznie wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie C–106/89 
Marleasing, Rec. s. I–4135, pkt 8; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach połączonych 
od C–378/07 do C–380/07 Angelidaki i in., s. I–3071, pkt 106).
138. Przepisy ustanowione przez państwa członkowskie, podobnie jak ich stosowa-
nie przez sądy krajowe, muszą także uwzględniać ograniczenia wypływające z dy-
rektywy 2004/48 oraz z innych źródeł prawa, do których odsyła ta dyrektywa.
139. Po pierwsze, z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31 w związku z art. 2 ust. 3 dyrek-
tywy 2004/48 wynika, że wymagane od podmiotu świadczącego daną usługę on-
line działania mające na celu zapobieżenie wszelkim przyszłym naruszeniom praw 
własności intelektualnej popełnianym za pośrednictwem jego serwisu nie mogą 
polegać na aktywnym nadzorowaniu wszystkich danych każdego z jego klientów. 
Ponadto taki ogólny obowiązek w zakresie nadzoru byłby nie do pogodzenia z art. 3 
dyrektywy 2004/48, który stanowi, że objęte tą dyrektywą środki muszą być słuszne 
i proporcjonalne, a także nie mogą być nadmiernie kosztowne.
140. Po drugie, jak to wynika również z art. 3 dyrektywy 2004/48, sądy wydające 
nakazy winny czuwać nad tym, aby orzekane środki nie prowadziły do tworzenia 
ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Oznacza to, że w sprawie ta-
kiej jak zawisła przed sądem krajowym, która dotyczy ewentualnych naruszeń praw 
do znaków towarowych w ramach usług świadczonych przez operatora rynku elek-
tronicznego online, nakaz wydany wobec tego operatora nie może mieć ani za cel, 
ani za skutek ogólnego i stałego zakazu wprowadzania do sprzedaży na tym rynku 
towarów oznaczonych wspomnianymi znakami.
141. Mimo przedstawionych powyżej ograniczeń do usługodawców takich jak 
operatorzy rynku elektronicznego online można kierować nakazy, które będą za-
razem skuteczne i proporcjonalne. Zgodnie z tym, co zauważył rzecznik generalny 
w pkt 182 swojej opinii, jeżeli operator rynku elektronicznego online nie zdecyduje 
się z własnej inicjatywy zawiesić autora naruszenia praw własności intelektualnej, 
tak aby uniknąć dalszych naruszeń tego rodzaju ze strony tego samego przedsiębior-
cy w stosunku do tych samych znaków, można go do tego zobowiązać za pomocą 
nakazu sądowego.
142. Ponadto, aby zapewnić prawo do skutecznego środka prawnego wobec osób, 
które wykorzystują usługę online do naruszeń praw własności intelektualnej, opera-
torowi rynku elektronicznego online można nakazać podjęcie działań pozwalających 
na ułatwienie identyfikacji jego klientów-sprzedających. W tym względzie, jak słusz-
nie wskazała L’Oréal w swych uwagach na piśmie i co wynika też z art. 6 dyrekty-
wy 2000/31, chociaż respektowanie ochrony danych osobowych jest konieczne, to 
wciąż w przypadku gdy autor naruszenia działa w obrocie handlowym, a nie w sferze 
życia prywatnego, musi być on wyraźnie rozpoznawalny.
143. Opisane powyżej w sposób niewyczerpujący środki, podobnie jak wszystkie 
inne środki, które można nałożyć w formie nakazu w rozumieniu art. 11 zdanie trze-
cie dyrektywy 2004/48, muszą zapewnić odpowiednią równowagę między poszcze-
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gólnymi prawami i interesami przywołanymi powyżej (zob. analogicznie ww. wyrok 
w sprawie Promusicae, pkt 65–68).
144. Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie dziesiąte winna brzmieć: 
art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że wy-
maga on od państw członkowskich zapewnienia, że sądy krajowe właściwe w zakre-
sie ochrony praw własności intelektualnej będą mogły nakazać operatorowi rynku 
elektronicznego online podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzesta-
nia naruszeń tych praw przez użytkowników owego rynku, ale także do zapobieżenia 
nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy muszą być skuteczne, proporcjonal-
ne i odstraszające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym 
zgodnie z prawem.
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Interflora Inc., Interflora British Unit  
przeciwko Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd

reklama; pasożytnictwo; osłabienie/przyćmienie renomy

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 września 2011 r.  
w sprawie C–323/09 Interflora Inc., Interflora british unit  
przeciwko marks & Spencer plc, Flowers Direct Online ltd

tezy

1) właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi za-
mieszczania – na bazie identycznego z tym znakiem słowa kluczowego, które 
ten konkurent wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi 
odsyłania w Internecie – reklamy towarów lub usług identycznych z towarami 
lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, gdy używanie 
to może mieć negatywny wpływ na jedną z funkcji znaku towarowego. takie 
używanie:

 – ma negatywny wpływ na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskaza-
nia pochodzenia, gdy reklama wyświetlona na bazie wspomnianego słowa 
kluczowego nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformo-
wanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy 
towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela zna-
ku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, prze-
ciwnie, od osoby trzeciej;

 – nie ma negatywnego wpływu w ramach usługi odsyłania takiego rodzaju 
jak usługa rozpatrywana w postępowaniu przed sądem krajowym na funk-
cję reklamową znaku towarowego; i

 – ma negatywny wpływ na funkcję inwestycyjną znaku towarowego, jeśli 
ogranicza w istotny sposób stosowanie przez wspomnianego właściciela 
jego znaku towarowego dla celów uzyskania lub zachowania reputacji mo-
gącej przyciągać lub przywiązać do niego konsumentów.

2) właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą uprawniony jest do za-
kazania konkurentowi umieszczania reklam na bazie odpowiadającego temu 
znakowi towarowemu słowa kluczowego, które konkurent ten bez zgody 
wspomnianego właściciela wybrał w ramach usługi odsyłania w Internecie, 
gdy konkurent ten czerpie w ten sposób nienależną korzyść z charakteru od-
różniającego lub z renomy znaku towarowego (pasożytowanie) lub gdy wspo-
mniana reklama działa na szkodę tego charakteru odróżniającego (osłabie-
nie) bądź tej renomy (przyćmienie).
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reklama na bazie takiego słowa kluczowego działa na szkodę charakteru odróż-
niającego znaku towarowego cieszącego się renomą (osłabienie), w szczególności 
gdy przyczynia się ona do wynaturzenia tego znaku towarowego poprzez prze-
kształcenie go w pojęcie rodzajowe.
natomiast właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą nie jest upraw-
niony do zakazywania w szczególności reklam, które wyświetlane są przez konku-
rentów na bazie słów kluczowych odpowiadających temu znakowi towarowemu 
i które proponują – nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela 
wspomnianego znaku towarowego, nie powodując osłabienia lub przyćmienia i 
ponadto nie wywierając negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego cie-
szącego się renomą – alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela 
tego znaku towarowego.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbli-
żenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 
(Dz.U. 1989, L 40, s. 1) oraz art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grud-
nia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu, który toczył się pomiędzy spółkami 
Interflora Inc. i Interflora British Unit a Marks & Spencer plc (zwaną dalej „M & S”) 
i Flowers Direct Online Ltd. Po zawarciu ugody z Flowers Direct Online Ltd spór przed 
sądem krajowym toczy się pomiędzy spółkami Interflora Inc. i Interflora British Unit 
a M & S w przedmiocie wyświetlania w Internecie reklam M & S na bazie słów klu-
czowych odpowiadających znakowi towarowemu INTERFLORA.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Interflora Inc., spółka założona w stanie Michigan (Stany Zjednoczone), prowadzi 
sieć doręczania kwiatów o zasięgu światowym. Interflora British Unit jest licencjo-
biorcą spółki Interflora Inc. Sieć spółek Interflora Inc. i Interflora British Unit (zwa-
nych dalej łącznie „Interflora”) składa się z kwiaciarni, w których klienci mogą złożyć 
zamówienia zarówno osobiście, jak i przez telefon. Interflora dysponuje także witry-
ną umożliwiającą składanie zamówień przez internet, które wykonywane są przez 
członka sieci mającego siedzibę najbliżej miejsca doręczenia kwiatów. Adres głównej 
witryny internetowej to www.interflora.com. Z niej następuje przekierowanie na 
witryny właściwe dla poszczególnych krajów, jak na przykład www.interflora.co.uk.
INTERFLORA stanowi krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Kró-
lestwie, jak również unijny znak towarowy. Bezsporne jest, że w odniesieniu do usług 
doręczenia kwiatów znaki te cieszą się znaczną renomą w Zjednoczonym Królestwie, 
a także w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
M & S jest spółką prawa angielskiego będącą jednym z największych sprzedaw-
ców detalicznych w Zjednoczonym Królestwie. Prowadzi handel detaliczny szero-
kim asortymentem towarów oraz świadczy usługi zarówno poprzez sieć sklepów, 
jak i poprzez witrynę internetową www.marksandspencer.com. Usługi te obejmują 
między innymi sprzedaż i doręczanie kwiatów. Stanowi to działalność konkurencyjną 
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w stosunku do działalności gospodarczej Interflory. Bezsporne jest bowiem między 
stronami postępowania przed sądem krajowym, że M & S nie wchodzi w skład sieci, 
którą prowadzi Interflora.
W ramach usługi odsyłania „AdWords” M & S wybrała termin „Interflora”, a także 
warianty tego terminu uwzględniające pewien margines jego błędnego zapisu oraz 
zwroty zawierające słowo „Interflora” (mianowicie „Interflora Flowers”, „Interflora 
Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk” itd.) jako słowa kluczowe. W następ-
stwie tego w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google 
słowa „Interflora”, któregoś ze wspomnianych wariantów tego słowa lub zwrotu, 
który je zawiera, w rubryce „linki sponsorowane” wyświetlała się reklama firmy 
M & S.
Interflora wszczęła przed High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divi-
sion, postępowanie przeciwko M & S o naruszenie praw do jej znaku towarowego, 
a sąd ten postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału dziesięć py-
tań prejudycjalnych. Po zwróceniu się przez Trybunał o dostarczenie wyjaśnień sąd 
krajowy postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r., które wpłynęło do Trybunału 
w dniu 9 czerwca 2010 r., wycofał pytania 5–10, pozostawiając do rozstrzygnięcia 
tylko cztery następujące pytania:
1) „W przypadku gdy przedsiębiorca, który jest konkurentem właściciela 

zarejestrowanego znaku towarowego i który poprzez swoją stronę internetową 
sprzedaje towary oraz świadczy usługi identyczne z tymi, dla których 
zarejestrowany jest znak:

 – wybiera jako słowo kluczowe w serwisie oferującym umieszczanie linków 
sponsorowanych w wyszukiwarce internetowej oznaczenie, które jest iden-
tyczne […] ze znakiem towarowym,

 – wyznacza to oznaczenie jako słowo kluczowe,
 – ustanawia połączenie między oznaczeniem a adresem swojej strony interne-

towej,
 – określa koszt za kliknięcie, jaki zapłaci za to słowo kluczowe,
 – ustala czas wyświetlania sponsorowanego linku i
 – wykorzystuje oznaczenie w dokumentach handlowych związanych z wystawia-

niem faktur i płatnościami lub zarządzaniem kontem posiadanym u właściciela 
wyszukiwarki, przy czym jednak sam link sponsorowany nie zawiera oznacze-
nia ani żadnego podobnego oznaczenia,

czy powyżej opisane działania lub niektóre z nich stanowią »używanie« oznaczenia 
przez konkurenta w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 
lit. a) [rozporządzenia nr 40/94]?
2) Czy takie używanie ma miejsce »dla« towarów lub usług identycznych z tymi, dla 

których znak towarowy jest zarejestrowany, w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dy-
rektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94]?

3) Czy takie używanie mieści się w zakresie stosowania któregoś lub obu z następu-
jących przepisów:
a) art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia 

nr 40/94] lub
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b) art. 5 ust. 2 [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia nr 40/94]?
4) Czy odpowiedź na pytanie trzecie powyżej byłaby inna, gdyby:

a) przedstawienie sponsorowanego linku konkurenta w odpowiedzi na wyszu-
kiwanie wynikające z wprowadzenia do wyszukiwarki przez użytkownika da-
nego oznaczenia mogło wywołać u niektórych odbiorców mylne wrażenie, że 
konkurent należy do sieci handlowej właściciela znaku towarowego, albo

b) właściciel wyszukiwarki nie pozwalał właścicielom znaków towarowych w da-
nym państwie członkowskim […] blokować wyboru przez inne osoby jako słów 
kluczowych oznaczeń identycznych z ich znakami towarowymi?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań dotyczących art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia nr 40/94
27. Poprzez pytania pierwsze i drugie oraz pytanie trzecie lit. a) sąd krajowy zmierza 
zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku to-
warowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zlecania wyświetlania – na 
bazie identycznego z tym znakiem słowa kluczowego, które ten konkurent wybrał 
bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie – re-
klamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczo-
ny znak został zarejestrowany.
28. Poprzez pytanie czwarte sąd krajowy dąży do ustalenia, czy okoliczność, że 
wspomniana reklama może wywołać u części zainteresowanego kręgu odbiorców 
mylne wrażenie, iż reklamodawca należy do sieci handlowej właściciela znaku towa-
rowego, oraz okoliczność, że dostawca usługi odsyłania nie pozwala właścicielom 
znaków towarowych na sprzeciwienie się wyborowi jako słów kluczowych oznaczeń 
identycznych z tymi znakami, mają znaczenie w tym kontekście.
29. Pytania te należy przeanalizować łącznie.
30. Jak zauważył już Trybunał, oznaczenie wybrane przez reklamodawcę jako sło-
wo kluczowe w ramach usługi odsyłania w Internecie stanowi środek służący wy-
wołaniu wyświetlenia się jego reklamy, a zatem jest używane w obrocie handlo-
wym w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 
(zob. w szczególności wyroki: z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych 
od C–236/08 do C–238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I–2417, pkt 49–52; 
a także z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C–278/08 BergSpechte, Zb.Orz. s. I–2517, 
pkt 18).
31. Mamy tutaj ponadto do czynienia z używaniem dla towarów i usług reklamodaw-
cy, nawet jeżeli wybrane jako słowo kluczowe oznaczenie nie występuje w samej 
reklamie (ww. wyrok BergSpechte, pkt 19; postanowienie z dnia 26 marca 2010 r. 
w sprawie C–91/09 Eis.de, pkt 18).
32. Jednakże właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się używaniu ozna-
czenia identycznego z jego znakiem towarowym jako słowa kluczowego, jeśli nie są 
spełnione wszystkie przesłanki określone w tym celu przez art. 5 dyrektywy 89/104 
i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 oraz przez związane z tym orzecznictwo.
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33. Sprawa przed sądem krajowym obejmuje założenie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a) wspomnianych art. 5 i 9, mianowicie założenie „podwójnej tożsamości”, zgod-
nie z którym ma miejsce używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze 
znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak 
towarowy jest zarejestrowany. Bezsprzeczne jest bowiem, że M & S w szczególno-
ści używała dla swojej usługi doręczania kwiatów oznaczenia „Interflora”, które jest 
w istocie identyczne ze słownym znakiem towarowym INTERFLORA zarejestrowa-
nym dla usług doręczania kwiatów.
34. Przy tym założeniu właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania 
wspomnianego używania, tylko jeżeli może ono negatywnie wpływać na którąś 
z pełnionych przez ten znak funkcji (ww. wyroki: w sprawach połączonych Google 
France i Google, pkt 79; a także w sprawie BergSpechte, pkt 21; zob. także wyroki: 
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C–487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. I–5185, pkt 60; 
a także z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C–558/08 Portakabin, Zb.Orz. s. I–6963, 
pkt 29).
35. Interflora twierdzi, że warunek ten zgodnie z już ustalonym orzecznictwem na-
leży rozumieć w ten sposób, że wspomniany ust. 1 lit. a) chroni właściciela znaku 
towarowego przed wszelkim negatywnym wpływem na jakąkolwiek funkcję znaku 
towarowego. Jednakże zdaniem M & S taka interpretacja nie wynika jednoznacz-
nie z orzecznictwa i grozi stworzeniem braku równowagi między interesem pole-
gającym na ochronie własności intelektualnej a interesem swobodnej konkurencji. 
Natomiast w ocenie Komisji Europejskiej art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 oraz 
art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 chronią właściciela znaku towarowego 
wyłącznie przed negatywnym wpływem na pełnioną przez znak towarowy funkcję 
wskazania pochodzenia. Pozostałe funkcje znaku towarowego mogą co najwyżej od-
grywać rolę w wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporzą-
dzenia nr 40/94, które dotyczą praw do znaków towarowych cieszących się renomą.
36. Należy zauważyć, że z brzmienia art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i jej motywu 
dziesiątego wynika, iż prawo państw członkowskich zostało zharmonizowane w tym 
znaczeniu, że wskutek wyłącznego prawa do znaku towarowego właściciel tego zna-
ku uzyskuje ochronę „całkowitą” przed używaniem przez osoby trzecie oznaczeń 
identycznych z tym znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych, pod-
czas gdy w braku tej podwójnej tożsamości tylko zaistnienie prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd pozwala właścicielowi powoływać się skutecznie na jego wy-
łączne prawo. To rozróżnienie między ochroną udzielaną na podstawie ust. 1 lit. a) 
wspomnianego artykułu oraz ochroną określoną w ust. 1 lit. b) tego artykułu zostało 
przejęte w odniesieniu do unijnego znaku towarowego przez motyw siódmy oraz 
art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.
37. O ile ochrona przed używaniem bez zgody właściciela oznaczeń identycznych ze 
znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak 
towarowy jest zarejestrowany, została przez prawodawcę Unii uznana za „całkowi-
tą”, o tyle Trybunał osadził tę kwalifikację w pewnej perspektywie, uznając, że – bez 
względu na to, jak ważna może ona być – ochrona przyznawana na podstawie art. 5 
ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 ma na celu wyłącznie umożliwienie właścicielowi zna-
ku towarowego ochrony jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, 
tzn. zapewnienie tego, aby znak towarowy mógł spełniać właściwe mu funkcje. Try-
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bunał doszedł na tej podstawie do wniosku, że wykonywanie wyłączonego prawa 
do znaku towarowego winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie 
oznaczenia przez osobę trzecią naraża na szwank w sposób rzeczywisty lub poten-
cjalny funkcje znaku towarowego, a w szczególności jego zasadniczą funkcję, jaką 
jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danego towaru (wyrok z dnia 12 li-
stopada 2002 r. w sprawie C–206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I–10273, pkt 51).
38. Ta wykładnia art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 została wielokrotnie potwier-
dzona i zastosowana do art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [zob. w szcze-
gólności w odniesieniu do dyrektywy 89/104 wyroki: z dnia 11 września 2007 r. 
w sprawie C–17/06 Céline, Zb.Orz. s. I–7041, pkt 16; a także z dnia 12 czerwca 2008 r. 
w sprawie C–533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I–4231, pkt 57; a w odniesie-
niu do rozporządzenia nr 40/94 postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
C–62/08 UDV North America, Zb.Orz. s. I–1279, pkt 42; a także ww. wyrok w spra-
wach połączonych Google France i Google, pkt 75]. Wykładnia ta została ponadto 
uściślona w ten sposób, że wspomniane przepisy pozwalają właścicielowi znaku to-
warowego powoływać się na jego wyłączne prawo w przypadku występowania lub 
możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na funkcję znaku towarowego nie-
zależnie od tego, czy chodzi o podstawową funkcję wskazania pochodzenia towaru 
lub usługi objętej znakiem towarowym, czy o jedną z pozostałych funkcji tego znaku, 
takich jak funkcja polegająca na gwarantowaniu jakości towaru lub usługi bądź też 
funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (ww. wyroki: w sprawie L’Oréal 
i in., pkt 63, 65; a także w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 77, 79).
39. Co się tyczy funkcji znaku towarowego innych niż funkcja wskazania pochodze-
nia, należy podkreślić, że zarówno prawodawca Unii – poprzez zastosowanie termi-
nu „w szczególności” w motywie dziesiątym dyrektywy 89/104 i motywie siódmym 
rozporządzenia nr 40/94 – jak i Trybunał – poprzez stosowanie terminów „funkcje 
znaku towarowego” od czasu wydania ww. wyroku w sprawie Arsenal Football Club 
– wskazali, że pełniona przez znak towarowy funkcja wskazania pochodzenia nie jest 
jedyną jego funkcją zasługującą na ochronę przed negatywnym wpływem osób trze-
cich. Wzięli tym samym pod uwagę okoliczność, że znak towarowy stanowi często – 
oprócz wskazania pochodzenia towarów czy usług – instrument strategii handlowej 
stosowanej w szczególności dla celów reklamowych lub w celu uzyskania reputacji 
mającej za zadanie przywiązać konsumenta.
40. Oczywiście uznaje się, że znak towarowy zawsze pełni funkcję wskazania pocho-
dzenia, podczas gdy zapewnia realizację swoich pozostałych funkcji tylko w zakresie, 
w jakim jego właściciel korzysta z niego w dany sposób, w szczególności dla celów 
reklamowych lub inwestycyjnych. Jednakże ta różnica między podstawową funkcją 
znaku towarowego i pozostałymi jego funkcjami nie może w żadnym wypadku uza-
sadniać tego, by gdy znak towarowy pełni jedną lub kilka tych pozostałych funkcji, 
negatywny wpływ na te funkcje wyłączony był z zakresu stosowania art. 5 ust. 1 
lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. W ten sam 
sposób nie można uznać, że tylko znaki towarowe cieszące się renomą mogą pełnić 
funkcje inne niż funkcja wskazania pochodzenia.
41. To w świetle powyższych rozważań oraz przedstawionych poniżej ściślejszych 
wskazówek służących wykładni do sądu krajowego należeć będzie zastosowanie 
przesłanki negatywnego wpływu na jedną z funkcji znaku towarowego.
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42. Co się tyczy używania w ramach usługi odsyłania w Internecie oznaczeń identycz-
nych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych dla towarów i usług identycznych 
z tymi, dla których te znaki towarowe są zarejestrowane, Trybunał orzekł już, że poza 
funkcją wskazania pochodzenia może okazać się istotna funkcja reklamowa (zob. 
ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 81). Wzgląd ten 
ma znaczenie także w niniejszej sprawie, niemniej jednak Interflora podniosła rów-
nież kwestię negatywnego wpływu na funkcję inwestycyjną jej znaku towarowego.
43. W rezultacie należy udzielić sądowi krajowemu wskazówek co do wykładni w za-
kresie funkcji wskazania pochodzenia, funkcji reklamowej i funkcji inwestycyjnej zna-
ku towarowego.

Negatywny wpływ na funkcję wskazania pochodzenia
44. Odpowiedź na pytanie, czy ma miejsce negatywny wpływ na pełnioną przez znak 
towarowy funkcję wskazania pochodzenia, gdy po wpisaniu słowa kluczowego iden-
tycznego z tym znakiem towarowym internautom ukazuje się reklama osoby trze-
ciej, na przykład konkurenta właściciela znaku, zależy w szczególności od sposobu, 
w jaki reklama ta jest prezentowana. Negatywny wpływ na tę funkcję ma miejsce 
wówczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformo-
wanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub 
usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębior-
stwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej (zob. 
ww. wyroki: w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 83, 84; a tak-
że w sprawie Portakabin, pkt 34). W istocie w takiej sytuacji, charakteryzującej się 
ponadto tym, że reklama ukazuje się natychmiast po wprowadzeniu danego znaku 
towarowego jako wyszukiwanego hasła i jest wyświetlana w momencie, w którym 
znak ten jest widoczny na ekranie jako wyszukiwane hasło, internauta może pomylić 
się co do pochodzenia danych towarów lub usług (ww. wyrok w sprawach połączo-
nych Google France i Google, pkt 85).
45. Jeżeli reklama osoby trzeciej sugeruje istnienie powiązań gospodarczych mię-
dzy tą osobą trzecią a właścicielem znaku, należy stwierdzić istnienie negatywne-
go wpływu na pełnioną przez ten znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia. 
Podobnie należy stwierdzić istnienie negatywnego wpływu na wspomnianą funkcję 
znaku, gdy reklama, która nie sugeruje istnienia powiązań gospodarczych, pozostaje 
na tyle niejasna w zakresie pochodzenia danych towarów lub usług, że właściwie 
poinformowany i dostatecznie uważny internauta nie jest w stanie zorientować się 
na podstawie linku reklamowego i załączonego do niego przekazu reklamowego, 
czy reklamodawcą jest osoba trzecia względem właściciela danego znaku, czy, prze-
ciwnie, osoba powiązana z nim gospodarczo (ww. wyroki: w sprawach połączonych 
Google France i Google, pkt 89, 90; a także w sprawie Portakabin, pkt 35).
46. Do sądu krajowego należy ocena, czy okoliczności stanu faktycznego zawisłego 
przed nim sporu charakteryzują się występowaniem lub możliwością wystąpienia 
negatywnego wpływu na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania pocho-
dzenia, opisaną w poprzedzających punktach (zob. analogicznie ww. wyrok w spra-
wach połączonych Google France i Google, pkt 88).
47. Bez znaczenia dla tej oceny jest wymieniona w pytaniu czwartym lit. b) okolicz-
ność, że dostawca usługi odsyłania nie pozwalał właścicielowi znaku towarowego na 



344

IX.   REKLAMA

sprzeciwienie się wyborowi jako słowa kluczowego oznaczenia identycznego z tym 
znakiem towarowym. Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 40 swojej opinii, tylko 
przeciwne założenie, zgodnie z którym dostawca usługi odsyłania zapewnia właści-
cielom znaków towarowych taką możliwość, mogłoby mieć skutki prawne w zakre-
sie, w jakim przy tym założeniu i pod pewnymi warunkami brak sprzeciwu ze stro-
ny tych właścicieli podczas wyboru jako słów kluczowych oznaczeń identycznych 
ze znakami towarowymi, których są właścicielami, można by było zakwalifikować 
jako ich milczącą zgodę. Jednakże występująca w sprawie przed sądem krajowym 
okoliczność, że nie zwrócono się o żadne zezwolenie do wspomnianego właściciela 
ani też on go nie udzielił, potwierdza tylko, iż używanie oznaczenia identycznego ze 
znakiem towarowym, którego jest właścicielem, ma miejsce bez jego zgody.
48. Dla stosowania przepisu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia nr 40/94 może mieć natomiast znaczenie okoliczność taka, jaka zo-
stała opisana w pytaniu czwartym lit. a).
49. O ile bowiem z dokonanej przez sąd krajowy oceny stanu faktycznego miałoby 
wynikać, że reklama M & S, wyświetlana w odpowiedzi na wyszukiwania prowadzo-
ne przez internatów za pomocą słowa „Interflora”, może powodować u nich mylne 
wrażenie, że usługa dostarczania kwiatów oferowana przez M & S wchodzi w skład 
sieci handlowej Interflory, należałoby stwierdzić, że wspomniana reklama nie po-
zwala na zorientowanie się, czy M & S jest osobą trzecią w stosunku do właściciela 
znaku towarowego, czy też, przeciwnie, spółka ta jest gospodarczo powiązana z tym 
właścicielem. W tych okolicznościach miałby miejsce negatywny wpływ na pełnioną 
przez znak towarowy INTERFLORA funkcję wskazania pochodzenia.
50. W tym kontekście, jak przypomniano w pkt 44 niniejszego wyroku, właściwy 
krąg odbiorców obejmuje właściwie poinformowanych i dostatecznie uważnych 
internatów. Z tego względu okoliczność, że niektórzy internauci mogli mieć trud-
ności ze zorientowaniem się, iż M & S świadczy swoją usługę niezależnie od usługi 
świadczonej przez Interflorę, nie wystarcza do stwierdzenia negatywnego wpływu 
na funkcję wskazania pochodzenia.
51. Przeprowadzając badanie stanu faktycznego, sąd krajowy będzie mógł przede 
wszystkim dokonać oceny, czy uznaje się, iż właściwie poinformowany i dostatecz-
nie uważny internauta ze względu na ogólnie znane cechy charakterystyczne rynku 
wie, że świadczona przez M & S usługa dostarczania kwiatów nie jest objęta siecią 
Interflory, ale – przeciwnie – konkuruje z nią, a następnie – przy założeniu, zgodnie 
z którym wydaje się, że brak jest takiej ogólnej wiedzy – czy reklama M & S pozwa-
lała wspomnianemu internaucie na zorientowanie się, że wymieniona usługa nie na-
leży to wspomnianej sieci.
52. Sąd krajowy będzie mógł w szczególności wziąć pod uwagę okoliczność, że w ni-
niejszej sprawie w skład sieci handlowej właściciela znaku towarowego wchodzi 
znaczna liczba detalistów cechujących się znaczą różnorodnością pod względem roz-
miaru i profilu handlowego. Należy w istocie uznać, że w tych okolicznościach może 
być szczególnie trudne dla właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego in-
ternauty zorientowanie się przy braku wskazówek udzielonych przez reklamodawcę, 
czy do sieci tej należy, czy nie należy tenże reklamodawca, którego reklama wyświe-
tlana jest w odpowiedzi na zapytanie dokonywane z użyciem wspomnianego znaku 
towarowego jako wyszukiwanego hasła.
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53. Przy uwzględnieniu tej okoliczności i pozostałych elementów, które sąd krajowy 
uzna za mające znaczenie, będzie on musiał ocenić, czy w razie braku ogólnej wiedzy, 
o której mowa w pkt 51 niniejszego wyroku, zastosowanie określeń takich jak „M & S 
Flowers” w reklamie wystarcza, czy nie wystarcza do tego, by właściwie poinformo-
wany i dostatecznie uważny internauta, który wprowadził wyszukiwane hasła zawie-
rające słowo „Interflora”, mógł zorientować się, że oferowana usługa dostarczania 
kwiatów nie pochodzi od Interflory.

Negatywny wpływ na funkcję reklamową
54. Co się tyczy funkcji reklamowej, Trybunał miał już okazję stwierdzić, że używanie 
oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby w ra-
mach usługi odsyłania takiej jak „AdWords” nie ma negatywnego wpływu na peł-
nioną przez znak funkcję reklamową (ww. wyroki: w sprawach połączonych Google 
France i Google, pkt 98; a także w sprawie BergSpechte, pkt 33).
55. Oczywiście wspomniane używanie może mieć konsekwencje dla zastosowania 
w reklamie słownego znaku towarowego przez jego właściciela.
56 W szczególności gdy właściciel ten zarejestruje u podmiotu świadczącego usługę 
odsyłania swój znak towarowy jako słowo kluczowe, tak aby jego reklama wyświe-
tlała się w rubryce „linki sponsorowane”, będzie musiał czasami – jeśli jego znak to-
warowy zostanie również wybrany jako słowo kluczowe przez konkurenta – zapłacić 
wyższą stawkę za kliknięcie niż ten konkurent, jeżeli zechce, aby jego reklama uka-
zywała się przed reklamą wspomnianego konkurenta (zob. ww. wyrok w sprawach 
połączonych Google France i Google, pkt 94).
57. Jednakże sama okoliczność, że używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycz-
nego ze znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych z tymi, dla których 
ten znak towarowy jest zarejestrowany, zmusza właściciela tego znaku towarowego 
do zintensyfikowania jego wysiłków reklamowych w celu utrzymania lub zwiększe-
nia swojej widoczności dla konsumentów, nie wystarcza we wszystkich przypadkach 
do stwierdzenia, że ma miejsce negatywny wpływ na funkcję reklamową wspomnia-
nego znaku towarowego. Należy podkreślić w tym względzie, że o ile znak towaro-
wy stanowi podstawowy element systemu niezakłóconej konkurencji, do którego 
ustanowienia zmierza prawo Unii (zob. w szczególności wyrok z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie C–59/08 Copad, Zb.Orz. s. I–3421, pkt 22), o tyle nie ma jednak 
na celu ochrony jego właściciela przed praktykami nierozłącznie związanymi z grą 
konkurencyjną.
58. Tymczasem reklama w Internecie bazująca na słowach kluczowych odpowiada-
jących znakom towarowym stanowi taką praktykę w zakresie, w jakim na zasadzie 
ogólnej jej zwykłym celem jest zaoferowanie internautom towarów lub usług alter-
natywnych względem towarów lub usług właścicieli wspomnianych znaków towaro-
wych (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 69).
59. Wybór oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej 
osoby w ramach usługi odsyłania takiego rodzaju jak usługa „AdWords” nie skutkuje 
zresztą pozbawieniem właściciela tego znaku towarowego możliwości skutecznego 
używania swego znaku towarowego do informowania i przekonywania konsumen-
tów (zob. w tym względzie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Go-
ogle, pkt 96, 97).



346

IX.   REKLAMA

Negatywny wpływ na funkcję inwestycyjną
60. Poza funkcją wskazania pochodzenia i w odpowiednim przypadku funkcją re-
klamową znak towarowy może być również stosowany przez swojego właściciela 
w celu uzyskania lub utrzymania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do 
niego konsumentów.
61. O ile ta funkcja znaku towarowego – zwana „inwestycyjną” – może zazębiać się 
z funkcją reklamową, o tyle odróżnia się jednak od tej drugiej. Do stosowania znaku 
towarowego do uzyskania lub zachowania reputacji dochodzi bowiem nie tylko za 
pośrednictwem reklamy, ale także za pośrednictwem różnych technik handlowych.
62. Gdy używanie przez osobę trzecią, taką jak konkurent właściciela znaku towaro-
wego, oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym dla towarów lub usług 
identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany, ogranicza w istotny 
sposób stosowanie przez wspomnianego właściciela jego znaku towarowego dla ce-
lów uzyskania lub zachowania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać do niego 
konsumentów, należy uznać, że używanie to ma negatywny wpływ na funkcję inwe-
stycyjną znaku towarowego. Wspomniany właściciel jest w rezultacie uprawniony 
do zakazania takiego używania na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 lub 
w przypadku unijnego znaku towarowego na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
nr 40/94.
63. W sytuacji gdy znak towarowy cieszy się już taką reputacją, do negatywnego 
wpływu na funkcję inwestycyjną dochodzi, gdy używanie przez właściciela ozna-
czenia identycznego z tym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycz-
nych oddziałuje na tę reputację i wystawia w ten sposób na niebezpieczeństwo 
zachowanie tej reputacji. Jak Trybunał już orzekł, właściciel znaku towarowego 
musi mieć możliwość sprzeciwienia się takiemu używaniu, powołując się na przy-
sługujące mu w związku z tym znakiem prawo wyłączne (zob. wyrok z dnia 12 lipca 
2011 r. w sprawie C–324/09 L’Oréal i in., pkt 83).
64. Natomiast nie można uznać, że właściciel znaku towarowego mógłby się sprze-
ciwić temu, by konkurent w warunkach uczciwej konkurencji, szanującej pełnioną 
przez znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia, czynił użytek z oznaczenia 
identycznego ze znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych z tymi, dla 
których znak ten jest zarejestrowany, gdy jedynym skutkiem tego użytku jest zmu-
szenie właściciela tego znaku towarowego do dostosowania podejmowanych wysił-
ków w celu uzyskania lub utrzymania reputacji mogącej przyciągać lub przywiązać 
konsumentów. W ten sam sposób właściciel znaku towarowego nie może skutecznie 
powoływać się na okoliczność, że wspomniane używanie skutkuje tym, że niektórzy 
konsumenci odwracają się od towarów i usług opatrzonych wspomnianym znakiem 
towarowym.
65. To na podstawie tych względów sąd krajowy będzie musiał sprawdzić, czy uży-
wanie przez M & S oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym INTERFLORA 
wystawia na niebezpieczeństwo zachowanie przez Interflorę reputacji mogącej 
przyciągnąć lub przywiązać do niej konsumentów.
66. W rezultacie należy odpowiedzieć na pytania pierwsze i drugie, pytanie trzecie 
lit. a) i pytanie czwarte, że art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku 



347

C–323/09 (22.09.2011)

towarowego jest uprawniony do zakazania konkurentowi zamieszczania – na bazie 
identycznego z tym znakiem słowa kluczowego, które ten konkurent wybrał bez 
zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie – rekla-
my towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony 
znak został zarejestrowany, gdy używanie to może mieć negatywny wpływ na jedną 
z funkcji znaku towarowego. Takie używanie:

 – ma negatywny wpływ na pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazania po-
chodzenia, gdy reklama wyświetlona na bazie wspomnianego słowa kluczowego 
nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecz-
nie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których 
dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiąza-
nego z nim gospodarczo, czy też, przeciwnie, od osoby trzeciej;

 – nie ma negatywnego wpływu w ramach usługi odsyłania takiego rodzaju jak 
usługa rozpatrywana w postępowaniu przed sądem krajowym na funkcję rekla-
mową znaku towarowego; i

 – ma negatywny wpływ na funkcję inwestycyjną znaku towarowego, jeśli ograni-
cza w istotny sposób stosowanie przez wspomnianego właściciela jego znaku to-
warowego dla celów uzyskania lub zachowania reputacji mogącej przyciągać lub 
przywiązać do niego konsumentów.

W przedmiocie pytania dotyczącego art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia nr 40/94
67. Poprzez pytanie trzecie lit. b) w związku z pytaniami pierwszym i drugim sąd 
krajowy dąży w istocie do ustalenia, czy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel zna-
ku towarowego cieszącego się renomą uprawniony jest do zakazania konkurentowi 
umieszczania reklam na bazie odpowiadającego temu znakowi towarowemu słowa 
kluczowego, które konkurent ten bez zgody wspomnianego właściciela wybrał w ra-
mach usługi odsyłania w Internecie.
68. Co się tyczy przede wszystkim stosowania się przepisów określonych we wspo-
mnianym art. 5 ust. 2 i wspomnianym art. 9 ust. 1 lit. c), z utrwalonego orzecznictwa 
wynika, że nawet jeśli przepisy te odnoszą się wyraźnie wyłącznie do sytuacji używa-
nia oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub doń 
podobnego dla towarów lub usług niepodobnych do towarów lub usług, dla których 
znak ten jest zarejestrowany, ochrona tam określona ma tym bardziej zastosowa-
nie również w stosunku do używania oznaczenia identycznego ze znakiem towaro-
wym cieszącym się renomą lub doń podobnego dla towarów lub usług identycznych 
z tymi, dla których wspomniany znak jest zarejestrowany, lub do nich podobnych 
(zob. w szczególności wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C–292/00 Davidoff, 
Rec. s. I–389, pkt 30; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C–408/01 Adidas-Sa-
lomon i Adidas Benelux, Rec. s. I–12537, pkt 18–22; a także ww. wyrok w sprawach 
połączonych Google France i Google, pkt 48).
69. Jako że znak towarowy INTERFLORA cieszy się renomą, a używanie przez M & S 
oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym jako słowa kluczowego było 
dokonywane, jak stwierdzono w pkt 33 niniejszego wyroku, dla usług identycznych 
z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, przepisy art. 5 ust. 2 dy-
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rektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 mogą stosować się do 
sprawy przed sądem krajowym. Zresztą z postanowienia odsyłającego wynika, że 
mające zastosowanie ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa zawiera przepis, 
o którym mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.
70. Co się tyczy następnie zasięgu ochrony przyznanej właścicielom znaków towaro-
wych cieszących się renomą, z brzmienia wspomnianych przepisów wynika, że wła-
ściciele takich znaków towarowych uprawnieni są do zakazywania używania przez 
osoby trzecie w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z tymi znakami lub do 
nich podobnych bez ich zgody i bez uzasadnionej przyczyny, gdy używanie to powo-
duje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tych 
znaków towarowych bądź też działa na szkodę tego charakteru odróżniającego lub 
tej renomy.
71. Skorzystanie z tego prawa przez właściciela znaku towarowego cieszącego się 
renomą nie zakłada istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia kręgu odbiorców 
w błąd (ww. wyroki: w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 31; a także 
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L’Oréal i in., pkt 36). Ponadto jako że przepisy 
art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 prze-
widują, że dany znak towarowy i oznaczenie używane przez osobę trzecią muszą 
wykazywać pewien stopień podobieństwa, wystarczy zauważyć, że przesłanka ta 
jest spełniona w niniejszym przypadku przy uwzględnieniu ścisłej odpowiedniości 
między z jednej strony oznaczeniem „Interflora” i jego wariantami używanymi przez 
M & S a z drugiej strony znakiem towarowym INTERFLORA.
72. Negatywny wpływ, przed którym przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 
i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 40/94 zapewniają ochronę, to, po pierwsze, 
działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, po drugie, 
działanie na szkodę renomy tego znaku i, po trzecie, czerpanie nienależnej korzyści 
z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku, przy czym wystar-
czy jedno z tych naruszeń, by miała zastosowanie zasada określona we wspomnia-
nych przepisach (zob. ww. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L’Oréal i in., 
pkt 38, a także 42).
73. Z działaniem na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszące-
go się renomą, określanym również w szczególności jako „osłabienie”, mamy do czy-
nienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których 
został zarejestrowany, jest osłabiona, podczas gdy działanie na szkodę renomy zna-
ku towarowego, określane również w szczególności jako „przyćmienie”, następuje, 
gdy towary lub usługi, dla których osoba trzecia używa identycznego lub podobne-
go oznaczenia, mogą być postrzegane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza 
się atrakcyjność tego znaku towarowego (zob. ww. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. 
w sprawie L’Oréal i in., pkt 39, a także 40).
74. Co do pojęcia czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub 
renomy znaku towarowego, określanego również w szczególności jako „pasożyto-
wanie”, odnosi się ono nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, lecz 
do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania identycznego lub podobnego 
oznaczenia do tego znaku. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzię-
ki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, 
towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia 
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z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego (zob. ww. wyrok z dnia 
18 czerwca 2009 r. w sprawie L’Oréal i in., pkt 41).
75. Z wyjaśnień przedstawionych w odpowiedzi na przedstawione w niniejszym wy-
roku żądanie wynika, że sąd krajowy nie zwraca się o wykładnię pojęcia działania 
na szkodę renomy znaku towarowego (przyćmienia), ale stara się ustalić, w jakich 
okolicznościach należy uznać, że reklamodawca, zlecając wyświetlanie – na bazie 
identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą oznaczenia, które wy-
brał bez zgody właściciela tego znaku towarowego w ramach usługi odsyłania w In-
ternecie – linku reklamowego do swojej witryny, działa na szkodę charakteru odróż-
niającego tego znaku towarowego cieszącego się renomą (osłabienie) lub czerpie 
nienależną korzyść z charakteru odróżniającego lub z renomy wspomnianego znaku 
towarowego (pasożytowanie).

Działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się 
renomą (osłabienie)
76. Jak wyjaśnił to rzecznik generalny w pkt 80 swojej opinii, działanie na szkodę 
charakteru odróżniającego znaku towarowego cieszącego się renomą ma miejsce, 
gdy używanie oznaczenia identycznego z tym znakiem lub doń podobnego zmniejsza 
zdolność tego znaku do odróżniana towarów lub usług właściciela znaku towarowe-
go od towarów lub usług mających inne pochodzenie. Na końcu procesu osłabienia 
znak towarowy nie jest już w stanie wzbudzać w świadomości konsumentów natych-
miastowego skojarzenia z konkretnym pochodzeniem handlowym.
77. Aby właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą był skutecznie chro-
niony przeciwko negatywnemu wpływowi takiego rodzaju, wykładni art. 5 ust. 2 
dyrektywy 89/104 i 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy dokonać w ten 
sposób, że właściciel ten uprawniony jest do zakazania wszelkiego używania ozna-
czenia identycznego z tym znakiem towarowym lub doń podobnego, które zmniej-
sza zdolność odróżniającą wspomnianego znaku towarowego, bez konieczności cze-
kania na wynik procesu osłabienia, czyli zupełną utratę charakteru odróżniającego 
znaku towarowego.
78 Na poparcie swojej tezy, zgodnie z którą ma miejsce negatywny wpływ na zdol-
ność odróżniającą jej znaku towarowego, Interflora zauważa, że używanie przez 
M & S oraz przez inne przedsiębiorstwa terminu „Interflora” w ramach usługi odsy-
łania takiej jaka jest przedmiotem postępowania przed sądem krajowym prowadzi 
stopniowo do tego, że internauci uznają, że termin ten nie jest znakiem towarowym 
oznaczającym usługę doręczania kwiatów świadczoną przez kwiaciarnie sieci Inter-
flory, ale stanowi termin rodzajowy dla wszystkich usług doręczenia kwiatów.
79. Jest prawdą, że używanie przez osobę trzecią w obrocie handlowym oznacze-
nia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub doń podobnego 
zmniejsza zdolność odróżniającą tego znaku i tym samym działa na szkodę charak-
teru odróżniającego tego znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 
89/104 lub w przypadku unijnego znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia nr 40/94, gdy przyczynia się do wynaturzenia wspomnianego znaku 
towarowego poprzez przekształcenie w pojęcie rodzajowe.
80. Jednakże wbrew temu, co podnosi Interflora, wybór oznaczenia identycznego 
ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub doń podobnego jako słowa klu-
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czowego w ramach usługi odsyłania w Internecie nie przyczynia się nieuchronnie do 
takiego procesu.
81. I tak, gdy używanie jako słowa kluczowego oznaczenia odpowiadającego znakowi 
towarowemu cieszącemu się renomą powoduje wyświetlenie reklamy, która pozwa-
la właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie zorientować 
się, że oferowane towary i usługi pochodzą nie od właściciela znaku towarowego 
cieszącego się renomą, ale – przeciwnie – od jego konkurenta, trzeba będzie stwier-
dzić, że zdolność odróżniająca tego znaku towarowego nie została zmniejszona przez 
to używanie, jako że używanie to po prostu służyło przyciągnięciu uwagi internau-
ty do istniejących towarów lub usług alternatywnych w stosunku do oferowanych 
przez właściciela wspomnianego znaku towarowego.
82. Wynika z tego, że gdyby sąd krajowy miał stwierdzić, że reklama pojawiająca się 
w następstwie używania przez M & S oznaczenia identycznego ze znakiem towaro-
wym INTERFLORA pozwalała właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważne-
mu internaucie zorientować się, iż usługa promowana przez M & S świadczona jest 
niezależnie do usługi Interflory, to to drugie przedsiębiorstwo nie mogłoby skutecz-
nie podnosić, powołując się na przepisy określone w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 
i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, że używanie to przyczynia się do wyna-
turzenia wspomnianego znaku towarowego poprzez przekształcenie go w pojęcie 
rodzajowe.
83. Gdyby natomiast wspomniany sąd miał stwierdzić, że reklama pojawiająca się 
w następstwie wspomnianego używania oznaczenia identycznego ze znakiem to-
warowym INTERFLORA nie pozwalała właściwie poinformowanemu i dostatecznie 
uważnemu internaucie zorientować się, iż usługa promowana przez M & S świadczo-
na jest niezależnie do usługi Interflory, i gdyby Interflora miała obstawać przy tym, 
by – oprócz uznania przez sąd krajowy, że wystąpił negatywy wpływ na pełnioną 
przez ten znak towarowy funkcję wskazania pochodzenia – sąd ten stwierdził, że 
M & S również narażała na szwank charakter odróżniający wspomnianego znaku 
towarowego, przyczyniając się do wynaturzenia tego znaku poprzez przekształcenie 
go w pojęcie rodzajowe, na wspomnianym sądzie spoczywałby obowiązek ocenie-
nia na podstawie wszystkich przedstawionych mu wskazówek, czy wybór oznaczeń 
odpowiadających znakowi towarowemu INTERFLORA jako słów kluczowych w Inter-
necie miał taki wpływ na rynek usług dostarczania kwiatów, że termin „Interflora” 
przeobraził się w taki sposób, że w świadomości konsumenta zaczął oznaczać wszel-
kie usługi dostarczania kwiatów.

Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku to-
warowego (pasożytowanie)
84. Jak to już stwierdził Trybunał, reklamodawca, który wybrał w ramach usługi od-
syłania w Internecie słowo kluczowe odpowiadające znakowi towarowemu należą-
cemu do innej osoby, dąży do tego, by internauci, wpisując to słowo jako wyszuki-
wane hasło, klikali nie tylko na linki, które pochodzą od właściciela wspomnianego 
znaku, ale również na link reklamowy tego reklamodawcy (ww. wyrok w sprawach 
połączonych Google France i Google, pkt 67).
85. Wydaje się także, że okoliczność, iż znak towarowy cieszy się renomą, czyni bar-
dziej prawdopodobnym to, że duża liczba internautów będzie używać nazwy tego 
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znaku towarowego jako słowa kluczowego w celu wyszukiwania w internaucie infor-
macji lub ofert o towarach lub usługach z tym znakiem towarowym.
86. W tych okolicznościach, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 96 swojej opinii, 
nie można podważać, że gdy konkurent właściciela znaku towarowego cieszącego 
się renomą wybiera ten znak towarowy jako słowo kluczowe w ramach usługi odsy-
łania w Internecie, używanie to ma na celu czerpanie korzyści z charakteru odróż-
niającego i renomy wspomnianego znaku towarowego. Wspomniany wybór może 
bowiem doprowadzić do powstania sytuacji, w której konsumenci – i to prawdopo-
dobnie liczni – wyszukujący w Internecie towarów lub usług ze znakiem towarowym 
cieszącym się renomą za pomocą tego słowa kluczowego, zobaczą wyświetloną na 
swoich ekranach reklamę tego konkurenta.
87. Poza tym nie można podważać, że gdy po zapoznaniu się z reklamą wspomniane-
go konkurenta internauci nabywają oferowany przez niego towar lub usługę zamiast 
towaru lub usług właściciela znaku towarowego, którego dotyczyło początkowo wy-
szukiwanie, konkurent ten czerpie rzeczywistą korzyść z charakteru odróżniającego 
i renomy tego znaku towarowego.
88. Ponadto bezsporne jest, że w ramach usługi odsyłania reklamodawca wybiera-
jący oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi należącymi do innej osoby nie 
płaci co do ogólnej zasady właścicielom tych znaków towarowych żadnej rekompen-
saty z tytułu tego używania.
89. Z podanych wyżej szczególnych cech charakteryzujących wybór jako słów klu-
czowych w Internecie oznaczeń odpowiadających należącym do innej osoby znakom 
towarowym cieszącym się renomą wynika, że taki wybór w braku „uzasadnionej 
przyczyny” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) roz-
porządzenia nr 40/94 można rozpatrywać jako używanie, w odniesieniu do które-
go reklamodawca działa w cieniu znaku towarowego cieszącego się renomą w celu 
skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz w celu wykorzystania, 
bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku 
w tym kierunku, wysiłku handlowego włożonego przez właściciela znaku towaro-
wego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku. Jeśli tak jest, korzyść w ten spo-
sób odniesiona przez osobę trzecią winna zostać uznana za nienależną (zob. w tym 
względzie ww. wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie L’Oréal i in., pkt 49).
90. Jak to już Trybunał uściślił, taki wniosek może się w szczególności narzucać w przy-
padkach, gdy osoby reklamujące w Internecie oferują do sprzedaży za pośrednic-
twem wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym cieszącym się 
renomą towary, które stanowią imitację towarów właściciela wspomnianych znaków 
(zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 102, 103).
91. Natomiast gdy reklama wyświetlana w Internecie na bazie słowa kluczowego 
odpowiadającego znakowi towarowemu cieszącemu się renomą proponuje – nie 
oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego, 
nie powodując osłabienia lub przyćmienia i ponadto nie wywierając negatywnego 
wpływu na funkcje wspomnianego znaku towarowego – alternatywę w stosunku 
do towarów lub usług właściciela znaku towarowego cieszącego się renomą, należy 
stwierdzić, że takie używanie jest co do zasady elementem zdrowej i uczciwej kon-
kurencji w sektorze rozpatrywanych towarów lub usług i następuje zatem z „uzasad-
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nionej przyczyny” w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia nr 40/94.
92. Na sądzie krajowym spoczywa obowiązek oceny przy uwzględnieniu poprzedza-
jących wskazówek służących wykładni, czy okoliczności faktyczne zawisłego przed 
nim sporu cechują się używaniem oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny z czerpa-
niem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towaro-
wego INTERFLORA.
93. Z powyższych rozważań wynika, iż na pytanie trzecie lit. b) należy odpowiedzieć, 
że art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy 
interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą 
uprawniony jest do zakazania konkurentowi umieszczania reklam na bazie odpowia-
dającego temu znakowi towarowemu słowa kluczowego, które konkurent ten bez 
zgody wspomnianego właściciela wybrał w ramach usługi odsyłania w Internecie, 
gdy konkurent ten czerpie w ten sposób nienależną korzyść z charakteru odróżnia-
jącego lub z renomy znaku towarowego (pasożytowanie) lub gdy wspomniana rekla-
ma działa na szkodę tego charakteru odróżniającego (osłabienie) bądź tej renomy 
(przyćmienie).
94. Reklama na bazie takiego słowa kluczowego działa na szkodę charakteru od-
różniającego znaku towarowego cieszącego się renomą (osłabienie), w szczególności 
gdy przyczynia się ona do wynaturzenia tego znaku towarowego poprzez przekształ-
cenie go w pojęcie rodzajowe.
95. Natomiast właściciel znaku towarowego cieszącego się renomą nie jest upraw-
niony do zakazywania w szczególności reklam, które wyświetlane są przez konku-
rentów na bazie słów kluczowych odpowiadających temu znakowi towarowemu 
i które proponują – nie oferując zwykłej imitacji towarów lub usług właściciela wspo-
mnianego znaku towarowego, nie powodując osłabienia lub przyćmienia i ponadto 
nie wywierając negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego cieszącego się 
renomą – alternatywę w stosunku do towarów lub usług właściciela tego znaku to-
warowego.
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1. C–405/03 (18.10.2005) 
Class International BV przeciwko Colgate-Palmolive 
Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, 
Beecham Group plc

Pojęcia oferowania i wprowadzenia do obrotu

wyrOK trybunału (wielka izba) z dnia 18 października 2005 r.  
w sprawie C–405/03 Class International bV  

przeciwko Colgate-Palmolive Company, unilever nV,  
SmithKline beecham plc, beecham group plc

tezy

1) artykuł 5 ust. 1 i art. 5 ust. 3 lit. c) pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg, 
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz art. 9 ust. 1 
i art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia rady (we) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego powinny być interpre-
towane w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić 
się samemu tylko wprowadzeniu na terytorium wspólnoty w ramach proce-
dury celnej tranzytu zewnętrznego lub składu celnego oryginalnych towarów 
oznaczonych tym znakiem towarowym, które uprzednio nie zostały jeszcze 
wprowadzone do obrotu na terytorium wspólnoty przez tego właściciela lub 
za jego zgodą. właściciel znaku nie może uzależnić objęcia spornych towa-
rów procedurą tranzytu zewnętrznego lub składu celnego od istnienia w mo-
mencie wprowadzenia tych towarów na terytorium wspólnoty ustalonego, 
w odpowiednim przypadku w umowie sprzedaży, końcowego przeznaczenia 
w państwie trzecim.

2) Pojęcia „oferowanie” i „wprowadzenie do obrotu” towarów, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządze-
nia nr 40/94, mogą obejmować, odpowiednio, oferowanie i sprzedaż towarów 
oryginalnych, oznaczonych znakiem towarowym i posiadających status celny 
towarów niewspólnotowych, wówczas gdy oferowanie lub sprzedaż nastąpiły 
w trakcie objęcia towarów procedurą tranzytu zewnętrznego lub składu cel-

X
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nego. właściciel wspólnotowego znaku towarowego może sprzeciwić się ofe-
rowaniu lub sprzedaży takich towarów tylko wówczas, gdy nieodzownie wiąże 
się to z wprowadzeniem ich do obrotu na terytorium wspólnoty.

3) w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w postępowaniu przed sądem krajowym, 
to do właściciela znaku towarowego należy udowodnienie okoliczności uza-
sadniających wykonanie prawa zakazu przewidzianego w art. 5 ust. 3 lit. b) i c) 
dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94, poprzez 
wykazanie bądź to dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów niewspól-
notowych oznaczonych jego znakiem, bądź to oferowania lub sprzedaży nie-
odzownie wiążącej się z wprowadzeniem ich do obrotu we wspólnocie.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 
ust. 1 i art. 5 ust. 3 lit. b) i c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grud-
nia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-
cych się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”) 
oraz art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, 
s. 1, zwanego dalej „rozporządzeniem”).
Wniosek ten skierowany został w ramach sporu między Class International BV (zwa-
ną dalej „Class International”) a SmithKline Beecham plc (zwaną dalej „SmithKli-
ne Beecham”) oraz Beecham Group plc (zwaną dalej „Beecham Group”), którego 
przedmiotem jest zajęcie tytułem zabezpieczenia przez dwie ostatnie z wymienio-
nych spółek oznaczonych ich znakami towarowymi towarów pochodzących spoza 
Wspólnoty Europejskiej i składowanych w składzie celnym w Rotterdamie przez 
Class International będącą właścicielką tych towarów.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
SmithKline Beecham oraz Beecham Group, spółki grupy GlaxoSmithKline, z siedzi-
bą w Zjednoczonym Królestwie, są odrębnymi właścicielami unijnego znaku towa-
rowego i znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Beneluksu, Aquafresh, 
w szczególności dla środków do czyszczenia zębów.
W lutym 2002 r. Class International wprowadziła na obszar celny Wspólnoty w Rot-
terdamie kontener zawierający środki do czyszczenia zębów oznaczone znakiem to-
warowym Aquafresh, które zostały wcześniej zakupione u południowoafrykańskie-
go przedsiębiorcy Kapex International.
SmithKline Beecham i Beecham Group (zwane dalej łącznie „Beecham”), poinfor-
mowane o tym, że owe środki do czyszczenia zębów mogą stanowić podrobione 
towary, doprowadziły w dniu 5 marca 2002 r. do zajęcia tego kontenera tytułem 
zabezpieczenia.
Badanie zajętych towarów przeprowadzone w kwietniu 2002 r. wykazało, iż mamy 
do czynienia nie z podrobionymi towarami, lecz z towarami oryginalnymi. Class 
International wniosła do Rechtbank te Rotterdam (sąd rejonowy w Rotterdamie) 
o uchylenie zajęcia zabezpieczającego oraz o zasądzenie od Beecham odszkodowa-
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nia tytułem poniesionej jej zdaniem przez nią szkody. Wnioski te zostały oddalone 
postanowieniem z dnia 24 maja 2002 r.
Class International wniosła odwołanie od tego postanowienia do Gerechtshof  
te ‘s-Gravenhage (sąd apelacyjny w Hadze). Przed sądem tym podniosła, że zajęte 
towary nie zostały przywiezione, lecz znajdowały się w tranzycie.
Gerechtshof zauważa, że nie udowodniono tego, że w chwili ich przywozu do Nider-
landów lub w momencie ich zajęcia istniał już nabywca tych towarów. Uważa on, iż 
nie można wykluczyć, że ich pierwszy nabywca miał siedzibę na terytorium Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Twierdzi on, iż większość podniesionych 
przed nim zarzutów dotyczy kwestii, czy czasowe składowanie oryginalnych towa-
rów w składzie celnym objętych procedurą celną T1 lub tranzyt tych towarów do kra-
jów położonych poza EOG powinny być uznane jako używanie znaku towarowego.
Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, stwierdzając, że dla rozstrzygnięcia sporu konieczne 
jest dokonanie wykładni art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrektywy oraz art. 9 
ust. 1 i art. 9 ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia, postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzeniu (bezpo-

średniemu lub pośredniemu) bez jego zgody na terytorium jednego z państw 
członkowskich (w niniejszej sprawie Niderlandów/państw Beneluksu) towarów 
pochodzących z państw trzecich, oznaczonych znakiem towarowym w rozumie-
niu [dyrektywy] lub [rozporządzenia], w ramach transportu towarów objętych 
tranzytem lub handlu towarami objętymi tranzytem, tak jak to zostało przedsta-
wione poniżej?

2) Czy wyrażenie „używanie oznaczenia w obrocie handlowym”, w rozumieniu z jed-
nej strony, art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrek-
tywy oraz, z drugiej strony, art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 9 ust. 2 
lit. b) i c) [rozporządzenia], obejmuje składowanie w urzędzie celnym lub składzie 
celnym na terytorium jednego z państw członkowskich oryginalnych artykułów 
[oznaczonych znakiem towarowym w rozumieniu [dyrektywy], [jednolitej dla Be-
neluksu ustawy o znakach towarowych] lub [rozporządzenia]), które nie zostały 
przywiezione do EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, 
a które pochodzą spoza obszaru EOG i posiadają według technicznej terminologii 
celnej status towarów niewspólnotowych (np. objętych formularzem T1 lub jedno-
litym dokumentem administracyjnym)?

3) Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze i drugie mają znaczenie kwestie, czy 
końcowe przeznaczenie towarów jest ustalone oraz czy została zawarta umowa 
(sprzedaży) dotycząca tych towarów z klientem z państwa trzeciego w momencie 
ich przywozu na ww. terytorium?

4) Czy w ramach odpowiedzi na pytanie pierwsze, drugie i trzecie należy przywiązy-
wać znaczenie do dodatkowych okoliczności, takich jak:
a) okoliczność, iż podmiot gospodarczy, który jest właścicielem spornych towa-

rów lub może nimi dysponować albo też prowadzi działalność w zakresie po-
dobnego handlu ma siedzibę w jednym z państw członkowskich;

b) okoliczność, iż owe towary zostały zaoferowane lub sprzedane z tego pań-
stwa członkowskiego przez podmiot gospodarczy mający siedzibę w jednym 
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z państw członkowskich innemu podmiotowi mającemu siedzibę w jednym 
z państw członkowskich, przy czym miejsce dostawy nie zostało (jeszcze) 
ustalone;

c) okoliczność, iż owe towary zostały zaoferowane lub sprzedane przez pod-
miot gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich z tego 
państwa członkowskiego innemu handlowcowi z siedzibą w jednym z państw 
członkowskich, wówczas gdy miejsce dostawy zaoferowanych lub sprzeda-
nych w ten sposób towarów zostało ustalone, przy czym nie zostało jeszcze 
ustalone ich końcowe przeznaczenie, z wyraźnym oświadczeniem lub zastrze-
żeniem umownym, iż chodzi o towary niewspólnotowe (objęte procedurą 
tranzytu);

d) okoliczność, iż towary zostały zaoferowane lub sprzedane przez podmiot go-
spodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich innemu pod-
miotowi gospodarczemu mającemu siedzibę poza EOG, przy czym miejsce 
dostawy lub ostateczne przeznaczenie towarów mogło lecz nie musiało być 
ustalone;

e) okoliczność, iż owe towary zostały zaoferowane lub sprzedane przez podmiot 
gospodarczy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich innemu pod-
miotowi gospodarczemu mającemu siedzibę poza EOG, odnośnie do którego 
podmiot gospodarczy (prowadzący równolegle podobną działalność) wie, lub 
ma słuszne powody, aby podejrzewać, iż dokona on odsprzedaży lub dostaw 
tych towarów konsumentom końcowym spoza EOG?

5) Czy pojęcie „oferowanie” zawarte w przepisach przywołanych w pierwszym py-
taniu, w okolicznościach opisanych w pytaniu 3 i 4, powinno być interpretowane 
w ten sposób, że obejmuje ono również oferowanie (do sprzedaży) artykułów ory-
ginalnych [oznaczonych znakiem towarowym w rozumieniu dyrektywy, [jednolitej 
w Beneluksie ustawy o znakach towarowych] lub (rozporządzenia)] składowanych 
na terytorium jednego z państw członkowskich w urzędzie celnym lub składzie 
celnym, które nie zostały przywiezione do EOG przez właściciela znaku towaro-
wego lub za jego zgodą i które pochodzą spoza EOG i posiadają status towarów 
niewspólnotowych (np. objętych formularzem T1 lub jednolitym dokumentem ad-
ministracyjnym)?

6) Na której ze stron spoczywa ciężar dowodu w odniesieniu do czynności wymienio-
nych w pytaniach pierwszym, drugim i piątym?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne
23. Biorąc pod uwagę zmianę wprowadzoną do art. 7 ust. 1 dyrektywy przez porozu-
mienie o EOG oraz w celu opisania sytuacji właściciela znaku towarowego w zakresie 
zasady wyczerpania wyłącznego prawa przyznanego przez art. 5 dyrektywy, należy 
przyjąć, iż pytania dotyczą towarów pochodzących spoza EOG i do niego wprowa-
dzanych.
24. Dotyczą one również procedur tranzytu zewnętrznego oraz składu celnego, któ-
re to procedury zostały przewidziane przez kodeks celny.
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25. Należy zauważyć, że o ile dyrektywa została wymieniona w załączniku XVII do po-
rozumienia o EOG jako regulacja wspólnotowa podlegająca zastosowaniu w jego ob-
rębie, tak rozporządzenie po jego przyjęciu nie zostało włączone do tego załącznika.
26. Ponadto należy zauważyć między innymi, że kodeks celny nie znajduje zasto-
sowania poza terytorium Wspólnoty w państwach Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu, będących stronami porozumienia o EOG ustanawiającego strefę 
wolnej wymiany handlowej, a nie unię celną.
27. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz w zakresie, w jakim w świetle 
przedstawionych przez sąd krajowy okoliczności faktycznych rozstrzygnięcie sporu 
przed sądem krajowym nie wymaga uwzględniania terytorium EOG, dalsza część 
niniejszego wyroku oraz odpowiedzi Trybunału odnosić się będą jedynie do teryto-
rium Wspólnoty.

W przedmiocie możliwości sprzeciwienia się przez właściciela znaku towarowego 
wprowadzeniu na terytorium Wspólnoty w ramach procedury celnej tranzytu ze-
wnętrznego lub składu celnego oryginalnych towarów oznaczonych znakiem towa-
rowym
28. W pierwszej części pierwszego pytania dotyczącego tranzytu zewnętrznego, 
jak i w drugim pytaniu, sąd krajowy usiłuje dowiedzieć się zasadniczo, czy art. 5 
ust. 1 i art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy oraz art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2 lit. c) rozporzą-
dzenia powinny być interpretowane w ten sposób, że właścicielowi znaku towaro-
wego przysługuje prawo sprzeciwienia się wprowadzeniu na terytorium Wspólno-
ty w ramach procedury tranzytu zewnętrznego lub składu celnego oryginalnych 
towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, które nie zostały wcześniej 
wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty przez tego właściciela lub za 
jego zgodą. Ponadto, w trzecim pytaniu, które należy rozpatrzyć łącznie z pierwszą 
częścią pierwszego pytania i pytaniem drugim, sąd krajowy usiłuje dowiedzieć się, 
czy właściciel znaku towarowego może przynajmniej uzależnić objęcie spornych 
towarów procedurą tranzytu zewnętrznego lub składu celnego od istnienia w mo-
mencie wprowadzenia tych towarów na terytorium Wspólnoty ustalonego, w od-
powiednim przypadku na podstawie umowy sprzedaży, końcowego przeznaczenia 
tych towarów w państwie trzecim.

uwagi przedstawione trybunałowi
29. Class International podnosi, że objęcie oryginalnych towarów procedurą tran-
zytu zewnętrznego lub składu celnego nie stanowi „używania [znaku towarowego] 
w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy i art. 9 ust. 1 rozpo-
rządzenia, używania, które mogłoby zostać zakazane przez właściciela na podstawie 
tych przepisów. Jedynym celem przewidzianej przez art. 7 ust. 1 dyrektywy i art. 13 
ust. 1 rozporządzenia zasady wyczerpania wyłącznego prawa właściciela znaku było 
przyznanie temu właścicielowi wyłączności terytorialnej na pierwsze wprowadzenie 
tych towarów do obrotu handlowego we Wspólnocie. Tymczasem objęcie towarów 
procedurą tranzytu zewnętrznego lub składu celnego nie stanowi wprowadzenia 
tych towarów do obrotu handlowego we Wspólnocie.
30. W każdym razie właściciel znaku towarowego nie mógłby uzależnić objęcia tymi 
procedurami od istnienia już ustalonego przeznaczenia końcowego w państwie trze-
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cim. Jeżeli dopuszczono by możliwość postawienia takiego warunku, tranzyt pro-
duktów oznaczonych znakiem, który praktykuje się od dawna, jeszcze przed wpro-
wadzeniem znaków towarowych, okazałby się niemożliwy lub znacznie utrudniony, 
do czego ustawodawca w żadnym wypadku nie chciał doprowadzić za pomocą łącz-
nego obowiązywania przepisów o znakach towarowych.
31. Beecham uważa, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się wprowa-
dzeniu na terytorium Wspólnoty oryginalnych towarów oznaczonych jego znakiem 
towarowym w procedurze tranzytu zewnętrznego lub składu celnego. Spółka ta 
uważa, iż art. 58 ust. 2 kodeksu celnego zastrzega możliwość wprowadzenia za-
kazów lub ograniczeń uzasadnionych względami ochrony własności intelektualnej 
i handlowej. Okoliczność, iż towary nie znajdują się jeszcze w swobodnym obro-
cie w rozumieniu art. 24 WE, pozostaje bez znaczenia. W każdym razie prawdo-
podobieństwo, iż towary zostaną objęte procedurą tranzytu zewnętrznego, jest 
bardzo wysokie i stałe. Pojęcie „przywóz” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrek-
tywy i art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia ostatecznie odpowiada materialnemu 
wprowadzeniu towarów na terytorium Wspólnoty i należy je odróżniać od pojęcia 
„przywóz” w rozumieniu prawa celnego. Okoliczność, czy w chwili wprowadzenia 
towarów ich końcowe przeznaczenie zostało lub też nie zostało określone, pozo-
staje bez znaczenia.
32. Komisja uważa, iż pojęcie „przywóz” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy 
i art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia obejmuje przywóz towarów w celu ich wprowadze-
nia do obrotu na terytorium Wspólnoty. Taki wniosek odpowiada definicji towarów 
znajdujących się w swobodnym obrocie zawartej w art. 24 WE. W braku wprowa-
dzenia do swobodnego obrotu właściciel znaku towarowego nie mógłby sprzeciwić 
się wprowadzeniu oryginalnych towarów w procedurze tranzytu zewnętrznego lub 
składu celnego.

Odpowiedź trybunału
33. Artykuły 7 ust. 1 dyrektywy i 13 ust. 1 rozporządzenia ograniczają wyczerpanie 
prawa przyznanego właścicielowi znaku towarowego tylko do przypadków, w któ-
rych towary są wprowadzane do obrotu we Wspólnocie. Przepisy te umożliwiają 
właścicielowi znaku wprowadzenie jego towarów do obrotu poza terytorium Wspól-
noty, przy czym owo wprowadzenie nie wyczerpuje jego praw wewnątrz Wspólnoty. 
Poprzez sprecyzowanie, iż wprowadzenie na rynek poza terytorium Wspólnoty nie 
wyczerpuje prawa właściciela znaku do sprzeciwienia się przywozowi tych towarów 
dokonanemu bez jego zgody, prawodawca wspólnotowy w ten sposób umożliwił 
właścicielowi znaku kontrolę pierwszego wprowadzenia do obrotu na terytorium 
Wspólnoty towarów oznaczonych znakiem towarowym (zob. odnośnie do dyrekty-
wy w związku z terytorium EOG w szczególności wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. 
w sprawach połączonych od C–414/99 do C–416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. 
s. I–8691, pkt 33).
34. „Przywóz” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy i art. 9 ust. 2 lit. c) rozpo-
rządzenia, któremu może sprzeciwić się właściciel znaku towarowego o ile zakłada 
on „używani[e] [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu ust. 1 
każdego z tych artykułów, wymaga zatem wprowadzenia towarów na terytorium 
Wspólnoty w celu wprowadzenia ich do obrotu na tym terytorium.
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35. Wprowadzenie do obrotu na terytorium Wspólnoty towarów pochodzących 
z państw trzecich uzależnione jest od dopuszczenia ich do swobodnego obrotu w ro-
zumieniu art. 24 WE.
36. Otóż objęcie towarów niewspólnotowych procedurą celną, taką jak tranzyt ze-
wnętrzny lub skład celny, różni się od objęcia procedurą celną dopuszczenia do swo-
bodnego obrotu, która polega, zgodnie z art. 79 zdanie pierwsze kodeksu celnego, 
na przyznaniu statusu towaru wspólnotowego towarowi niewspólnotowemu.
37. W rzeczywistości bowiem, zgodnie z art. 37 ust. 2 kodeksu celnego, towary niew-
spólnotowe objęte procedurą tranzytu zewnętrznego lub składu celnego pozostają 
pod dozorem celnym, w szczególności do czasu, kiedy zmienią status celny, stając się 
towarami wspólnotowymi. Zgodnie z art. 91 ust. 1 lit. a) i art. 98 ust. 1 lit. a) kodeksu 
celnego nie podlegają one należnościom przywozowym ani środkom polityki han-
dlowej. W rzeczywistości bowiem towary pochodzące z państw trzecich objęte pro-
cedurą tranzytu zewnętrznego zasadniczo przechodzą przez terytorium jednego lub 
większej liczby państw członkowskich w celu skierowania ich na terytorium państwa 
trzeciego. Z kolei w przypadku towarów niewspólnotowych objętych procedurą 
składu celnego są one składowane na terytorium celnym Wspólnoty w oczekiwaniu 
końcowego przeznaczenia, które niekoniecznie jest znane w chwili ich składowania.
38. Natomiast towary niewspólnotowe dopuszczone do swobodnego obrotu stają 
się towarami wspólnotowymi. Na podstawie art. 23 ust. 2 WE dostępują one korzy-
ści w postaci swobodnego przepływu towarów. Zgodnie z art. 24 WE i art. 79 zdanie 
drugie kodeksu celnego towary te poddane zostają formalnościom przywozowym 
i podlegają należnościom celnym oraz, w odpowiednim przypadku, zastosowaniu 
środków polityki handlowej.
39. Artykuł 48 kodeksu celnego przewiduje, że towary niewspólnotowe przedsta-
wione organom celnym otrzymują dopuszczalne dla nich przeznaczenie celne.
40. W myśl art. 4 pkt 15 i 16, art. 37 ust. 2 oraz art. 182 kodeksu celnego owo prze-
znaczenie celne towaru oznacza:

 – objęcie towarów procedurą celną, np. dopuszczenia do swobodnego obrotu, 
tranzytu lub składu celnego;

 – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocło-
wego;

 – powrotny wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty;
 – zniszczenie towarów;
 – zrzeczenie się towarów na rzecz Skarbu Państwa.

41. Artykuł 58 ust. 1 kodeksu celnego stanowi, że towary, niezależnie od ich rodzaju, 
ilości, pochodzenia, miejsca wysyłki lub miejsca przeznaczenia, mogą w każdym cza-
sie na określonych warunkach otrzymać przeznaczenie celne.
42. Oznacza to, że towary niewspólnotowe objęte procedurą tranzytu zewnętrzne-
go lub składu celnego mogą w każdym czasie otrzymać inne przeznaczenie celne. 
Mogą w szczególności zostać objęte inną procedurą celną, w odpowiednim przypad-
ku procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu, ale równie dobrze mogą zostać 
poddane powrotnemu wywozowi poza obszar celny Wspólnoty.
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43. Dopuszczenie do swobodnego obrotu, przesłanka wprowadzenia do obrotu na 
terytorium Wspólnoty, stanowi jedynie jedną z opcji oferowanych podmiotowi go-
spodarczemu, który wprowadził towary na wspólnotowy obszar celny.
44. Samo tylko materialne wprowadzenie tych towarów na terytorium Wspólnoty 
jest równoznaczne z „przywozem” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy i art. 9 
ust. 2 lit. c) rozporządzenia i wiąże się z „używani[em] [znaku towarowego] w obro-
cie handlowym” w rozumieniu ust. 1 każdego z tych przepisów, dopiero wtedy gdy 
nastąpi wybór tej opcji i przestrzegane będą warunki innego niż dopuszczenie do 
swobodnego obrotu przeznaczenia celnego, które zostało nadane towarom.
45. W związku z tym właściciel znaku towarowego nie może na podstawie tych prze-
pisów sprzeciwić się przywozowi ani też uzależnić go od istnienia wcześniej ustalo-
nego, w odpowiednim przypadku w umowie sprzedaży, końcowego przeznaczenia 
w innym państwie trzecim.
46. Wniosku tego nie podważa art. 58 ust. 2 kodeksu celnego, zgodnie z którym wy-
bór przeznaczenia celnego przez dany podmiot gospodarczy nie stanowi przeszkody 
dla stosowania zakazów lub ograniczeń uzasadnionych względami ochrony własno-
ści przemysłowej i handlowej.
47. Przepisy te zostały zastrzeżone jedynie dla przypadków, w których przeznacze-
nie celne stanowiłoby naruszenie prawa własności przemysłowej lub handlowej. 
Tymczasem objęcie towarów niewspólnotowych procedurą celną zawieszającą nie 
pozwala na ich wprowadzenie do obrotu handlowego we Wspólnocie w braku ich 
dopuszczenia do swobodnego obrotu. Tym samym objęcie taką procedurą orygi-
nalnych towarów oznaczonych znakiem towarowym nie stanowi w dziedzinie zna-
ków towarowych naruszenia prawa właściciela znaku do kontrolowania pierwszego 
wprowadzenia do obrotu na terytorium Wspólnoty.
48. Wreszcie dla udzielenia odpowiedzi na rozważane pytanie bez znaczenia pozo-
staje twierdzenie o wysokim i stałym prawdopodobieństwie dopuszczenia do swo-
bodnego obrotu towarów objętych procedurą tranzytu zewnętrznego lub składu 
celnego.
49. W rzeczywistości bowiem podmiot gospodarczy może równie dobrze w każdym 
czasie wprowadzić do swobodnego obrotu towary niewspólnotowe od czasu ich 
wejścia na terytorium celne, bez wcześniejszego obejmowania ich procedurą zawie-
szającą.
50. W związku z powyższym na pierwszą część pierwszego pytania, a także na py-
tanie drugie i trzecie, należy odpowiedzieć, że art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 3 lit. c) dy-
rektywy oraz art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia powinny być inter-
pretowane w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się 
samemu tylko wprowadzeniu na terytorium Wspólnoty, w ramach procedury celnej 
tranzytu zewnętrznego lub składu celnego, oryginalnych towarów oznaczonych tym 
znakiem towarowym, które uprzednio nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu 
na terytorium Wspólnoty przez tego właściciela lub za jego zgodą. Właściciel znaku 
nie może uzależnić objęcia spornych towarów procedurą tranzytu zewnętrznego lub 
składu celnego od istnienia w momencie wprowadzenia tych towarów na teryto-
rium Wspólnoty ustalonego, w odpowiednim przypadku w umowie sprzedaży, koń-
cowego przeznaczenia w państwie trzecim.
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W przedmiocie możliwości zakazania przez właściciela znaku towarowego ofero-
wania lub sprzedaży oryginalnych towarów objętych procedurą celną tranzytu ze-
wnętrznego lub składu celnego
51. W drugiej części pierwszego pytania oraz w pytaniu czwartym i piątym, które 
należy rozpatrywać łącznie, sąd krajowy zasadniczo usiłuje dowiedzieć się, czy poję-
cia „oferowanie” i „wprowadzenie do obrotu” towarów, przewidziane w art. 5 ust. 3 
lit. b) dyrektywy i art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia, mogą obejmować, odpowiednio, 
oferowanie i sprzedaż oryginalnych produktów oznaczonych znakiem towarowym, 
posiadających status celny towarów niewspólnotowych, wówczas gdy oferowanie 
lub sprzedaż następują w trakcie okresu, w którym towary zostały objęte procedurą 
tranzytu zewnętrznego lub składu celnego. W przypadku odpowiedzi twierdzącej 
sąd ten chciałby dowiedzieć się, w jakich okolicznościach właściciel znaku towaro-
wego może sprzeciwić się takiemu oferowaniu lub takiej sprzedaży.

uwagi przedstawione trybunałowi
52. Class International zwraca uwagę na to, że oferowania do sprzedaży towarów 
niewspólnotowych, bez względu na to, czy znajdują się one na terytorium Wspól-
noty, czy też poza nim, nie należy uważać za używanie znaku towarowego w obro-
cie handlowym, wówczas gdy nie ma ono na celu wprowadzenia towarów na rynek 
Wspólnoty ani nie następuje ono w jego rezultacie. W związku z tym oferowanie nie 
może zostać zakazane przez właściciela znaku z tego tylko powodu, iż nastąpiło ono 
wówczas, gdy towary zostały objęte procedurą tranzytu zewnętrznego lub składu 
celnego. Nawet jeżeli status celny towarów niewspólnotowych znajduje zastoso-
wanie do spornych towarów, właściciel znaku może powoływać się na naruszenie 
przysługującego mu wyłącznego prawa jedynie wówczas, gdy udowodni istnienie 
okoliczności faktycznych, które pozwalają przyjąć, iż oczywistym celem podmiotu 
gospodarczego jest wprowadzenie tych towarów na rynek Wspólnoty. Jej zdaniem, 
w tym względzie nie będą miały znaczenia okoliczności przedstawione przez sąd kra-
jowy w czwartym pytaniu.
53. Beecham utrzymuje, że art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy i art. 9 ust. 2 lit. b) roz-
porządzenia obejmują oferowanie oryginalnych towarów, które posiadają status 
towarów niewspólnotowych i zostały objęte procedurą składu celnego. Tym sa-
mym właściciel znaku towarowego mógłby sprzeciwić się takiemu oferowaniu, zaś 
żadna z hipotez wymienionych w czwartym pytaniu nie byłaby w stanie zmienić 
takiego wniosku.
54. Komisja twierdzi, iż art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy i art. 9 ust. 2 lit. b) rozpo-
rządzenia niekoniecznie obejmują oferowanie do sprzedaży będące przedmiotem 
postępowania. W rzeczywistości bowiem towary mogą być zaoferowane potencjal-
nemu kupującemu, co do którego praktycznie istnieje pewność, że nie wprowadzi 
tych towarów do obrotu we Wspólnocie. Naruszenie dyrektywy lub rozporządzenia 
nastąpiłoby jedynie wtedy, gdyby towary zostały zaoferowane kupującemu, który 
z całkowitym prawdopodobieństwem wprowadziłby te towary do swobodnego ob-
rotu we Wspólnocie. Jej zdaniem, okoliczności faktyczne przedstawione w czwar-
tym pytaniu mogą mieć znaczenie. Niemniej jednak, to do sądu krajowego należy ich 
rozważenie i określenie, czy zostało wykazane, że towary nie zostaną dopuszczone 
do swobodnego obrotu we Wspólnocie.
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Odpowiedź trybunału
55. Objęcie towarów niewspólnotowych procedurą tranzytu zewnętrznego lub skła-
du celnego, jak to wynika z pkt 44 niniejszego wyroku, nie jest uważane za „przy-
wóz” w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy i art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia.
56. Takie towary mogą być oferowane lub sprzedawane z przeznaczeniem do państw 
trzecich.
57. Przypadki te, w sytuacji gdy towary są towarami oryginalnymi oznaczonymi zna-
kiem towarowym, nie stanowią naruszenia prawa przysługującego właścicielowi 
znaku towarowego do kontroli pierwszego wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie.
58. Natomiast w przypadku gdy oferowanie lub sprzedaż nieodzownie wiązać się 
będą z wprowadzeniem do obrotu we Wspólnocie towarów oznaczonych znakiem 
towarowym, będzie ono stanowiło naruszenie wyłącznego prawa właściciela zna-
ku przewidzianego przez art. 5 ust. 1 dyrektywy i art. 9 ust. 1 rozporządzenia, bez 
względu na siedzibę adresata oferty lub nabywcy oraz niezależnie od postanowień 
ostatecznie zawartej umowy dotyczącej ewentualnych ograniczeń w odsprzedaży 
lub statusu celnego towarów. Oferowanie lub sprzedaż stanowi wówczas „używa-
ni[e] [znaku towarowego] w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrek-
tywy i art. 9 ust. 1 rozporządzenia. Wynika z tego, że właściciel znaku towarowego 
może się temu sprzeciwić na podstawie art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy i art. 9 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia.
59. Niemniej jednak nie można domniemywać istnienia prawdopodobieństwa 
wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie jedynie na jednej podstawie, jaką stano-
wi okoliczność podniesiona lub dorozumiana w czwartym pytaniu lit. a) i e) sądu 
krajowego, iż właściciel towarów i adresat oferty lub nabywca zajmują się podobną 
działalnością handlową. Muszą istnieć inne okoliczności pozwalające stwierdzić, iż 
oferowanie lub sprzedaż wiążą się nieodzownie z wprowadzeniem tych towarów do 
obrotu we Wspólnocie.
60. Ponadto właściciel znaku towarowego może podnieść swoje prawo zakazu tylko 
wobec podmiotu gospodarczego, który wprowadza do obrotu lub zamierza wpro-
wadzić do obrotu we Wspólnocie towary niewspólnotowe oznaczone tym znakiem 
towarowym lub też który oferuje do sprzedaży lub sprzedaje te towary innemu pod-
miotowi gospodarczemu, który z pewnością wprowadzi je do obrotu we Wspólno-
cie. Nie może on natomiast podnosić swojego prawa wobec podmiotu gospodarcze-
go, który oferuje lub sprzedaje towary innemu podmiotowi gospodarczemu, z tego 
tylko powodu, iż ów inny podmiot gospodarczy mógłby następnie wprowadzić je do 
obrotu we Wspólnocie, który to przypadek został przewidziany w pytaniu czwartym 
lit. e) sądu krajowego.
61. Na drugą część pierwszego pytania oraz na pytanie czwarte i piąte należy za-
tem odpowiedzieć, iż pojęcia „oferowanie” i „wprowadzenie do obrotu” towarów, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b) dyrektywy oraz art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządze-
nia, mogą obejmować, odpowiednio, oferowanie i sprzedaż towarów oryginalnych, 
oznaczonych znakiem towarowym i posiadających status celny towarów niewspól-
notowych, wówczas gdy oferowanie lub sprzedaż nastąpiły w trakcie objęcia towa-
rów procedurą tranzytu zewnętrznego lub składu celnego. Właściciel wspólnotowe-
go znaku towarowego może sprzeciwić się oferowaniu lub sprzedaży takich towarów 
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tylko wówczas, gdy nieodzownie wiąże się to z wprowadzeniem ich do obrotu na 
terytorium Wspólnoty.

W przedmiocie ciężaru dowodu
62. Zważywszy na odpowiedzi udzielone na pięć pierwszych pytań, należy wskazać, 
iż w szóstym pytaniu sąd krajowy zasadniczo zamierza dowiedzieć się, na której ze 
stron, w sytuacji z jaką mamy do czynienia w postępowaniu przed sądem krajowym, 
spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności uzasadniającej wykonanie prawa zaka-
zu, przewidzianego w art. 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrektywy oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i c) 
rozporządzenia.

uwagi przedstawione trybunałowi
63. Class International twierdzi, że właściciel znaku towarowego, który podnosi, iż 
czynności oferowania lub sprzedaży nie są zgodne z prawem, powinien udowodnić 
te okoliczności faktyczne.
64. Beecham utrzymuje, że właściciel znaku towarowego ma jedynie obowiązek udo-
wodnienia naruszenia prawa przyznanego przez znak. W tym celu powinien on udo-
wodnić, że jest właścicielem znaku, że towary pochodzą spoza terytorium Wspólnoty 
oraz że zostały one wprowadzone na to terytorium. Zgodnie z tym, to do podmiotu 
gospodarczego, któremu zarzuca się naruszenie, należeć będzie udowodnienie tego, 
że albo uzyskał on zgodę właściciela znaku towarowego, albo nie używał tego zna-
ku towarowego w obrocie handlowym, ani też nie istnieje możliwość, iż to uczyni.
65. Komisja zwraca uwagę na to, że kwestia ciężaru dowodu nie została rozwiązana ani 
przez dyrektywę, ani przez rozporządzenie. Odnośnie do dyrektywy Komisja twier-
dzi, że zgodnie z jej motywem dziesiątym „sposoby ustalania prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu, są regulowane przez krajowe 
zasady proceduralne, których dyrektywa nie narusza”. Komisja podkreśla również, 
że zgodnie z motywem ósmym, dotyczącym konfliktu pomiędzy znakami, to „pań-
stwo członkowskie decyduje o ustanowieniu stosownych zasad proceduralnych”.
66. Jeżeli chodzi o zgodę właściciela na przywóz towarów niewspólnotowych do 
Wspólnoty, to z utrwalonego orzecznictwa w sposób oczywisty wynika, że to na 
pozwanym podmiocie gospodarczym ciąży dowód jej uzyskania (ww. wyrok w spra-
wie Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 53 i 54). W sytuacji gdy nie podnosi on istnienia 
zgody właściciela znaku, pozwany podmiot gospodarczy powinien wykazać przed 
sądem krajowym, że celem wprowadzenia towarów nie było ich wprowadzenie do 
obrotu na terytorium Wspólnoty oraz że chodzi wyłącznie o logiczny etap w trans-
porcie tych towarów do kraju trzeciego. Komisja niemniej jednak zwraca uwagę na 
okoliczność, iż ustalenie zbyt surowych wymogów dotyczących dowodów, które 
mają zostać przedstawione przez podmiot gospodarczy, może uczynić iluzorycznym 
przysługujące mu prawo do używania Wspólnoty jako terytorium tranzytowego.

Odpowiedź trybunału
67. Sąd krajowy twierdzi, że w postępowaniu przed sądem krajowym nie zostało 
wykazane, że w momencie przywozu towarów do Niderlandów lub w chwili zajęcia 
tych towarów istniał już ich nabywca.
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68. W niniejszej sprawie towary objęte zostały zgodnie z prawem procedurą celną 
tranzytu zewnętrznego lub składu celnego.
69. Dopóki przestrzegane są warunki tych procedur zawieszających, podmiot gospo-
darczy zasadniczo znajduje się w sytuacji zgodnej z prawem.
70. W związku z tym kwestia ciężaru dowodu w stosunku do tego podmiotu pojawia 
się w chwili powstania sporu prawnego, to znaczy wówczas, gdy właściciel znaku 
powołuje się na naruszenie wyłącznego prawa przyznanego mu przez art. 5 ust. 1 
dyrektywy i art. 9 ust. 1 rozporządzenia.
71. Naruszenie, na które można się powołać, polega bądź to na wprowadzeniu to-
warów do swobodnego obrotu, bądź to na ich oferowaniu lub sprzedaży, która nie-
odzownie wiąże się z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Wspólnoty.
72. Takie naruszenie stanowi przesłankę dla wykonania prawa zakazu przewidziane-
go w art. 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrektywy i art. 9 ust. 2 lit. b) i c) rozporządzenia.
73. Odnosząc się do ciężaru dowodu takiego naruszenia, należy w pierwszej kolej-
ności zaznaczyć, że jeżeli wynikałby on z prawa krajowego państw członkowskich, to 
mogłoby to doprowadzić do tego, że ochrona właścicieli znaków byłaby różna w za-
leżności od danego prawa. Nie zostałby wtedy osiągnięty cel „takiej samej ochrony 
na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich” przewidziany 
w motywie dziewiątym dyrektywy, który został przez nią określony jako „podstawo-
wy” (zob. odnośnie do dyrektywy ww. wyrok w sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss, 
pkt 41 i 42).
74. Następnie należy stwierdzić, że w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w postę-
powaniu przed sądem krajowym, ciężar dowodu takiego naruszenia spoczywa na 
właścicielu znaku, który się na nie powołuje. W przypadku przedstawienia takiego 
dowodu do pozwanego podmiotu gospodarczego należeć będzie wykazanie istnie-
nia zgody właściciela znaku towarowego na wprowadzenie do obrotu tych towarów 
we Wspólnocie (zob. odnośnie do dyrektywy ww. wyrok w sprawie Zino Davidoff 
i Levi Strauss, pkt 54).
75. W związku z tym na szóste pytanie należy odpowiedzieć, iż w sytuacji, z jaką 
mamy do czynienia w postępowaniu przed sądem krajowym, do właściciela znaku 
towarowego należy udowodnienie okoliczności uzasadniających wykonanie prawa 
zakazu przewidzianego w art. 5 ust. 3 lit. b) i c) dyrektywy i art. 9 ust. 2 lit. b) i c) roz-
porządzenia, poprzez wykazanie bądź to dopuszczenia do swobodnego obrotu to-
warów niewspólnotowych oznaczonych jego znakiem, bądź to oferowania lub sprze-
daży nieodzownie wiążącej się z wprowadzeniem ich do obrotu we Wspólnocie.
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2. C–127/09 (3.06.2010) 
Coty Prestige Lancaster Group GmbH  
przeciwko Simex Trading AG

wyczerpanie praw właściciela znaku towarowego

wyrOK trybunału (czwarta izba) z dnia 3 czerwca 2010 r.  
w sprawie C–127/09 Coty Prestige lancaster group gmbH  

przeciwko Simex trading ag

tezy

w okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajo-
wym art. 13 ust. 1 rozporządzenia rady (we) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i art. 7 ust. 1 pierwszej dyrektywy 
rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodaw-
stw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej 
Porozumieniem o europejskim Obszarze gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., na-
leży interpretować w ten sposób, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak 
towarowy ma miejsce tylko wtedy, gdy z oceny, której przeprowadzenie należy do 
sądu krajowego, można wywieść, że wspomniany właściciel udzielił – w sposób 
wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu, odpowiednio, we 
wspólnocie europejskiej lub w europejskim Obszarze gospodarczym, towarów, w 
stosunku do których powołano się na wyczerpanie praw do znaku.
w okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajo-
wym, gdy pośrednikom związanym umową z właścicielem znaku towarowego 
udostępniane są – bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzeda-
ży – „testery perfum”, tak aby ich potencjalni klienci mogli spróbować zawarto-
ści towaru, gdy właściciel znaku może w każdej chwili żądać zwrotu towaru i gdy 
wygląd towaru wyraźnie różni się od flakonów perfum zwykle udostępnianych 
wspomnianym pośrednikom przez właściciela znaku, fakt, że owe testery stano-
wią flakony perfum opatrzone wzmiankami „tester” i „nieprzeznaczone do sprze-
daży” sprzeciwia się, w braku dowodów przeciwnych, których ocena należy do 
sądu krajowego, stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody właściciela znaku na 
ich wprowadzenie do obrotu.

wyrOK

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 
art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) i art. 7 ust. 1 pierwszej 
dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, 
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s. 1), zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 
2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej „dyrektywą 89/104”).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Coty Prestige Lancaster 
Group GmbH (zwanej dalej „Coty Prestige”), spółką z siedzibą w Moguncji (Niemcy), 
a Simex Trading AG (zwaną dalej „Simex Trading”), spółką z siedzibą w Appenzell 
(Szwajcaria), dotyczącego wniesionego przez Coty Prestige przeciwko Simex Trading 
powództwa o zaniechanie, opartego na twierdzeniu, że ta ostatnia, dokonując obro-
tu produktami perfumeryjnymi w Niemczech, narusza prawa do unijnych i między-
narodowych znaków towarowych, których Coty Prestige jest właścicielem lub do 
których jest uprawniona.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
Coty Prestige wytwarza i dokonuje obrotu perfumami oznaczonymi jej własnymi 
znakami towarowymi, takimi jak Lancaster i Joop!, oraz znakami towarowymi nale-
żącymi do innych podmiotów, takimi jak Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, 
J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard i Vivienne Westwood.
Artykuł 5 standardowej umowy zawieranej przez Coty Prestige z każdym z jej auto-
ryzowanych dystrybutorów brzmi następująco: „5.1. [Coty Prestige] będzie wspie-
rać autoryzowanego dystrybutora w różny sposób w jego wysiłkach nakierowanych 
na sprzedaż towarów w zakresie uzasadnionym względami gospodarczymi. Strony 
będą dokonywały każdorazowo szczegółowych ustaleń. 5.2. [Coty Prestige] może 
udostępniać nieodpłatnie autoryzowanemu dystrybutorowi elementy dekoracji lub 
inne materiały reklamowe. Materiały te w zakresie, w jakim nie są przeznaczone 
do dalszego przekazania ich konsumentom, pozostają własnością [Coty Prestige] 
i na [jej] żądanie podlegają zwrotowi. 5.3. Autoryzowany dystrybutor może wyko-
rzystywać udostępnione mu przez [Coty Prestige] materiały reklamowe wyłącznie 
w ustalonych wcześniej celach promocyjnych. Jakiegokolwiek handlowe wykorzy-
stanie, a zwłaszcza sprzedaż próbek, testerów lub miniaturek przez autoryzowanego 
dystrybutora jest zabronione”.
Simex Trading, który nie należy do sieci autoryzowanych dystrybutorów Coty Presti-
ge, dokonuje obrotu między innymi produktami perfumeryjnymi.
W dniu 26 września 2007 r. Coty Prestige otrzymała dwa tak zwane testery zawiera-
jące perfumy marki Davidoff Cool Water Man, nabyte przez wysłanego w tym celu 
fikcyjnego klienta w sklepie należącym do sieci Sparfümerie w Ingolstadt (Niemcy). 
Owe testery stanowią oryginalne flakony zawierające oryginalne perfumy, jednak 
nie mają oryginalnej zatyczki i są opatrzone napisem „tester”. Opakowanie testera 
różni się od opakowania oryginalnych towarów po pierwsze tym, że jest to biały 
kartonik, na którym dane zawarte na oryginalnym, zwykle kolorowym, opakowaniu 
odtworzone są w kolorach czarnym i białym, i po drugie tym, że na przedniej stro-
nie opakowania figuruje wzmianka „tester”, natomiast na jego bocznej stronie napis 
„nieprzeznaczone do sprzedaży”.
Numery serii produkcyjnych testerów przekazanych Coty Prestige w dniu 26 wrze-
śnia 2007 r. umożliwiły jej ustalenie, że owe egzemplarze zostały udostępnione 
w lipcu 2006 r. jednemu z jej autoryzowanych dystrybutorów w Singapurze. Właści-
ciel sklepu należącego do sieci Sparfümerie, w którym dokonano tego fikcyjnego za-
kupu, powiadomił następnie Coty Prestige, że otrzymał te testery od Simex Trading 
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dla głównego punktu sprzedaży sieci Sparfümerie w Norymberdze, przedstawiając 
na poparcie tego twierdzenia właściwe faktury.
Na podstawie ustaleń dokonanych przy okazji tego zakupu i kolejnego zakupu towa-
ru dostarczonego wcześniej na Bliski Wschód, Coty Prestige zdecydowała się wyto-
czyć przed sądem w Niemczech przeciwko Simex Trading powództwo o zaniechanie, 
podnosząc, że sporne testery zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie lub 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) bez zgody właściciela znaku towaro-
wego. Simex Trading wniosła o oddalenie powództwa, utrzymując, że prawo przy-
znane przez znak towarowy w odniesieniu do spornych testerów zostało wyczerpa-
ne w chwili wprowadzenia ich do obrotu w EOG za zgodą właściciela znaku.
W odpowiedzi na to twierdzenie Coty Prestige oświadczyła, że sporne towary nie 
zostały wprowadzone do obrotu z jej inicjatywy ani za jej zgodą. Perfumy, włącza-
jąc w to testery, są dostarczane wyłącznie autoryzowanym dystrybutorom. W umo-
wach zawieranych z takimi autoryzowanymi dystrybutorami Coty Prestige zastrzega 
własność tych testerów. Ponadto mamy tu do czynienia z materiałami reklamowymi, 
które nie są przeznaczone jako takie dla konsumentów, na co wskazuje zresztą oko-
liczność, że testery są wyraźnie opatrzone napisem „nieprzeznaczone do sprzedaży”.
Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd okręgowy w Norymberdze-Fürth) oddalił żądanie 
Coty Prestige, uznając, że prawo do znaku towarowego zostało wyczerpane w odnie-
sieniu do spornych testerów, nawet jeżeli zostały one oznaczone jako egzemplarze 
nieprzeznaczone do sprzedaży.
Rozstrzygający w postępowaniu odwoławczym Oberlandesgericht Nürnberg (wyż-
szy sąd okręgowy w Norymberdze) powziął istotne wątpliwości co do zasadności 
tezy przyjętej przez sąd pierwszej instancji. Zdaniem sądu krajowego z orzecznictwa 
Trybunału, a w szczególności z wyroku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C–16/03 
Peak Holding, Zb.Orz. s. I–11313 wynika, że charakterystycznymi znamionami wpro-
wadzenia do obrotu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 13 ust. 1 
rozporządzenia nr 40/94 są przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem i osią-
gnięcie korzyści wynikającej z jego wartości ekonomicznej.
W tych okolicznościach Oberlandesgericht Nürnberg postanowił zawiesić postępo-
wanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy z wprowadzeniem do obrotu w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 40/94 i art. 7 dyrektywy 89/104/EWG mamy do czynienia wówczas, gdy tak 
zwane testery perfum zostaną przekazane bez przeniesienia własności związane-
mu umową pośrednikowi, z zastrzeżeniem zakazu ich sprzedaży, tak aby mógł on 
udostępnić swym potencjalnym klientom zawartość towaru w celu spróbowania, 
zważywszy na to, że towar ten opatrzony jest wzmianką, iż nie jest przeznaczony 
do sprzedaży, że umowa dopuszcza, by producent/właściciel znaku towarowego 
mógł w każdej chwili żądać zwrotu towaru oraz że jego opakowanie istotnie różni 
się od opakowania towaru zwykle wprowadzanego do obrotu przez producen-
ta/właściciela znaku towarowego z uwagi na swą prostotę?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
27. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 5–7 dyrektywy 89/104 dokonują pełnej 
harmonizacji przepisów dotyczących praw przyznanych przez znak towarowy i okre-
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ślają prawa, jakie przysługują właścicielom znaków towarowych w obrębie Wspól-
noty (zob. w szczególności wyrok z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C–324/08 
Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).
28. W szczególności art. 5 dyrektywy przyznaje właścicielowi znaku towarowego 
wyłączne prawo, pozwalające mu między innymi na zakazanie osobom trzecim do-
konywania przywozu towarów opatrzonych znakiem towarowym, ich oferowania, 
wprowadzania do obrotu lub ich magazynowania w tym celu. Artykuł 7 ust. 1 tej 
dyrektywy zawiera wyjątek od tej zasady, przewidując, że prawo właściciela zna-
ku towarowego zostaje wyczerpane, jeżeli towary zostały wprowadzone do obrotu 
w EOG przez właściciela lub za jego zgodą (zob. w szczególności ww. wyrok w spra-
wie Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).
29. Wyczerpanie prawa wyłącznego wynika albo ze zgody właściciela na wprowa-
dzenie danych towarów do obrotu w EOG, wyrażonej w sposób wyraźny lub doro-
zumiany, albo z wprowadzenia tych towarów do obrotu przez samego właściciela 
lub podmiot powiązany z nim gospodarczo, na przykład przez licencjobiorcę. Zgoda 
właściciela albo wprowadzenie danych towarów do obrotu w EOG przez właściciela 
lub podmiot powiązany z nim gospodarczo, które są równoznaczne ze zrzeczeniem 
się prawa wyłącznego, stanowią zatem element przesądzający o wygaśnięciu tego 
prawa (zob. podobnie wyroki: z dnia 8 kwietnia 2003 w sprawie C–244/00 Van Do-
ren + Q, Rec. s. I–3051, pkt 34; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C–59/08 Copad, 
pkt 43; a także ww. wyrok w sprawie Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 24 
i przytoczone tam orzecznictwo).
30. Aby zapewnić ochronę praw do znaku towarowego, a zarazem umożliwić dal-
szy obrót towarami opatrzonymi danym znakiem towarowym bez obawy sprzeciwu 
ze strony jego właściciela, niezbędne jest, by właściciel mógł kontrolować pierwsze 
wprowadzenie tych towarów do obrotu w EOG. Na powyższe nie ma wpływu to, że 
towary te mogły być już przedmiotem pierwszego wprowadzenia do obrotu poza tym 
obszarem, gdyż taka sprzedaż nie wywiera skutku wygaśnięcia w ramach stosowania 
art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 (zob. podobnie w szczególności ww. wyrok w sprawie 
Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 31, 32 i przytoczone tam orzecznictwo).
31. Ponadto wyczerpanie prawa do znaku towarowego ma miejsce jedynie w sto-
sunku do egzemplarzy towaru, które zostały po raz pierwszy wprowadzone do ob-
rotu w EOG przez samego właściciela lub za jego zgodą. Natomiast właściciel zawsze 
może, na podstawie prawa wyłącznego przyznanego mu przez dyrektywę 89/104, 
zakazać używania znaku towarowego w odniesieniu do innych egzemplarzy tego sa-
mego towaru, które nie były przedmiotem takiego pierwszego wprowadzenia do 
obrotu w EOG (zob. podobnie wyrok z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie C–173/98 Seba-
go i Maison Dubois, Rec. s. I–4103, pkt 19, 20).
32. W postępowaniu przed sądem krajowym nasuwa się pytanie, czy w okoliczno-
ściach tej sprawy sporne towary, a mianowicie testery perfum, które Coty Prestige 
udostępnia swym autoryzowanym dystrybutorom w ramach umowy dystrybucji se-
lektywnej, zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w EOG przez samego 
właściciela lub przez osobę trzecią, ale za jego zgodą.
33. W odróżnieniu od ww. sprawy Peak Holding w postępowaniu przed sądem kra-
jowym nie poruszono kwestii, czy niektóre czynności odnoszące się do towarów 
opatrzonych znakiem towarowym, z samego faktu, że zostały podjęte w EOG przez 
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właściciela tego znaku lub podmiot powiązany z nim gospodarczo, można zakwalifi-
kować jako „wprowadzenie do obrotu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104. 
W rezultacie zawarte w ww. wyroku w sprawie Peak Holding wywody dotyczące po-
jęcia wprowadzenia do obrotu nie znajdują zastosowania w okolicznościach takich 
jak występujące w sprawie przed sądem krajowym.
34. W omawianej tu sprawie przed sądem krajowym bowiem, jak wynika to z posta-
nowienia odsyłającego, czynność, którą należy zakwalifikować jako pierwsze wpro-
wadzenie do obrotu w EOG spornych towarów, w stosunku do których powołano 
się na wyczerpanie praw do znaku, została dokonana nie przez właściciela znaku 
towarowego lub przez podmiot powiązany z nim gospodarczo, ale przez osobę trze-
cią, ponieważ bezsporne jest, że pierwszą czynność obrotu spornymi w postępo-
waniu przed sądem krajowym testerami w EOG stanowiła dokonana w Niemczech 
sprzedaż przez Simex Trading na rzecz sieci Sparfümerie importowanych przez tę 
pierwszą spółkę testerów, które otrzymała ona od autoryzowanego dystrybutora 
Coty Prestige mającego siedzibę w Singapurze.
35. Ponadto w świetle orzecznictwa przypomnianego w pkt 30 i 31 niniejszego wy-
roku ani fakt pierwotnego dostarczenia przez Coty Prestige egzemplarzy towarów 
będących przedmiotem sprawy przed sądem krajowym jej autoryzowanemu dys-
trybutorowi w Singapurze, ani udostępnianie przez Coty Prestige jej autoryzowanym 
dystrybutorom mającym siedzibę w EOG innych egzemplarzy tego samego towaru 
nie może zostać uznane za wprowadzenie do obrotu towarów będących przedmio-
tem sprawy przed sądem krajowym, w stosunku do których powołano się na wy-
czerpanie praw do znaku, w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.
36. W świetle orzecznictwa przypomnianego w pkt 29 niniejszego wyroku z powyż-
szego wynika, że w kontekście takim jak występujący w sprawie przed sądem krajo-
wym wyczerpanie prawa wyłącznego właściciela znaku towarowego może wynikać 
wyłącznie z ewentualnego wyrażenia przez niego, wyraźnie lub w sposób dorozu-
miany, zgody na wprowadzenie spornych towarów do obrotu w EOG przez osobę 
trzecią. W rezultacie w takim kontekście rozstrzygającym elementem, który może 
prowadzić do wygaśnięcia prawa wyłącznego, jest taka zgoda, która będzie równo-
ważna ze zrzeczeniem się przez właściciela znaku jego wyłącznego prawa.
37. W tym zakresie warto przypomnieć, że nawet w sytuacji, gdy pierwsze wprowa-
dzenie towarów do obrotu w EOG zostało dokonane przez podmiot w żaden sposób 
niepowiązany gospodarczo z właścicielem znaku towarowego i bez wyraźnej zgody 
tego ostatniego, wola zrzeczenia się prawa wyłącznego, o którym mowa w art. 5 
dyrektywy 89/104, może wynikać z dorozumianej zgody wspomnianego właściciela 
(zob. ww. wyrok w sprawie Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 19 i przyto-
czone tam orzecznictwo).
38. Z orzecznictwa wynika bowiem, że chociaż na taką wolę wskazuje zwykle wy-
raźne oświadczenie zgody, to nie można wykluczyć, że w niektórych wypadkach 
może ona wynikać w sposób dorozumiany z faktów i okoliczności wcześniejszych, 
równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia danych towarów do ob-
rotu poza EOG lub na tym obszarze, które w ocenie sądu krajowego również jed-
noznacznie będą wskazywały na zrzeczenie się przez właściciela jego praw (wyrok 
z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C–414/99 do C–416/99 Zino 
Davidoff i Levi Strauss, Rec.s. I8691, pkt 46).
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39. W tym zakresie w pkt 60 ww. wyroku w sprawach połączonych Zino Davidoff 
i Levi Strauss Trybunał orzekł również, że dorozumiana zgoda właściciela nie może 
wynikać:

 – z braku powiadomienia przez właściciela znaku towarowego wszystkich kolej-
nych nabywców produktów wprowadzonych do obrotu poza EOG o jego sprzeci-
wie wobec ich sprzedaży na terytorium EOG;

 – z braku umieszczenia na produktach objaśnienia o zakazie ich wprowadzenia do 
obrotu na terytorium EOG;

 – z faktu, że właściciel znaku towarowego przeniósł własność towarów nim opa-
trzonych, nie wprowadzając zastrzeżeń umownych, oraz że zgodnie z prawem, 
któremu podlega umowa, przeniesione prawo własności obejmuje w braku ta-
kich zastrzeżeń nieograniczone prawo do odsprzedaży lub – w najgorszym wy-
padku – prawo do dalszej sprzedaży towarów na terytorium EOG.

40. Ponadto w pkt 66 tego wyroku Trybunał orzekł, że w odniesieniu do wyczerpa-
nia przysługujących właścicielowi znaku towarowego prawa wyłącznego nie jest 
istotne, iż:

 – podmiot gospodarczy, który importuje towary opatrzone znakiem towarowym, 
nie posiada wiedzy odnośnie do sprzeciwu właściciela wobec wprowadzenia ich 
do obrotu na terytorium EOG lub wobec ich sprzedaży na tym obszarze przez 
podmioty gospodarcze inne niż autoryzowani sprzedawcy detaliczni, lub

 – autoryzowani sprzedawcy detaliczni i hurtownicy nie wprowadzili wobec kupu-
jących od nich nabywców zastrzeżeń umownych powtarzających ten sprzeciw, 
mimo że zostali o nim poinformowani przez właściciela znaku towarowego.

41. Chociaż to do sądu krajowego należy dokonanie oceny, czy w świetle kryteriów 
przypomnianych w pkt 38–40 niniejszego wyroku w zawisłej przed nim sprawie 
właściciel znaku towarowego udzielił zgody, w sposób wyraźny lub dorozumiany, 
na wprowadzenie spornych towarów do obrotu w EOG, to godzi się odnotować, 
że w kontekście takim jak występujący w rozpatrywanej tu sprawie niektóre fakty 
i okoliczności, które winny zostać wzięte pod uwagę w celu ustalenia, czy można 
stwierdzić dorozumianą zgodę właściciela znaku, nie przemawiają za jednoznacznym 
zrzeczeniem się przez niego prawa wyłącznego przysługującego mu na podstawie 
art. 5 dyrektywy 89/104.
42. Z argumentów zawartych w postanowieniu odsyłającym, przybliżonych pokrót-
ce w pkt 12 niniejszego wyroku, wynika, że towarami będącymi przedmiotem po-
stępowania przed sądem krajowym są flakony perfum w opakowaniu opatrzonym, 
poza wzmianką „tester”, pouczeniem „nieprzeznaczone do sprzedaży”.
43. Takie pouczenie, będące jednoznacznym wyrazem woli właściciela danego zna-
ku, aby towary opatrzone tym znakiem nie były przedmiotem żadnej sprzedaży – ani 
poza EOG, ani na tym obszarze – stanowi samo w sobie i w braku dowodów przeciw-
nych rozstrzygający argument niepozwalający na stwierdzenie istnienia zgody wła-
ściciela na wprowadzenie spornych towarów do obrotu w EOG w rozumieniu art. 7 
ust. 1 dyrektywy 89/104.
44. Ponadto gdyby niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
należało rozumieć – mając w szczególności na względzie zakres powództwa wza-
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jemnego wniesionego przez Simex Trading w postępowaniu przed sądem krajowym 
– w ten sposób, że poza hipotezą opisaną w pkt 34 niniejszego wyroku obejmuje on 
również hipotezę o wcześniejszym udostępnianiu przez Coty Prestige spornych te-
sterów jej autoryzowanym dystrybutorom mającym siedzibę w EOG, to nasuwałoby 
się pytanie, czy także takie udostępnianie należy zakwalifikować jako „wprowadze-
nie do obrotu” w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104.
45. Pouczenie „nieprzeznaczone do sprzedaży” takie jak figurujące na opakowaniu 
flakonów perfum będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym 
wyklucza taką kwalifikację, ponieważ – jak już zostało wskazane w pkt 43 niniejszego 
wyroku – stanowi ono jednoznaczny wyraz woli właściciela danego znaku, zgodnie 
z którą towary opatrzone tym znakiem nie powinny być przedmiotem żadnej sprze-
daży – ani poza EOG, ani na tym obszarze.
46. Zważywszy na to, że treść normatywna art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 jest 
w zasadzie identyczna z treścią art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, z wyjątkiem definicji 
terytorium, na którym wprowadzenie do obrotu winno mieć miejsce, które w kon-
tekście sprawy zawisłej przez sądem krajowym nie ma jednak znaczenia, i z uwagi na 
to, że nie istnieją inne czynniki kontekstowe lub powiązane z celem wspomnianych 
przepisów, które wymagałyby odmiennej wykładni, dokonana w niniejszym wyroku 
na potrzeby udzielenia odpowiedzi na przedłożone pytanie prejudycjalne wykładnia 
art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 jest równie aktualna dla art. 13 ust. 1 rozporządzenia 
nr 40/94.
47. W świetle powyższego na przedłożone pytanie można odpowiedzieć, iż w oko-
licznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym art. 13 
ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować 
w ten sposób, że wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy ma miejsce 
tylko wtedy, gdy z oceny, której przeprowadzenie należy do sądu krajowego, można 
wywieść, że wspomniany właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – 
zgody na wprowadzenie do obrotu, odpowiednio, we Wspólnocie lub w EOG, towa-
rów, w stosunku do których powołano się na wyczerpanie praw do znaku.
48. W okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem kra-
jowym, gdy pośrednikom związanym umową z właścicielem znaku towarowego 
udostępniane są – bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży 
– „testery perfum”, tak aby ich potencjalni klienci mogli spróbować zawartości to-
waru, gdy właściciel znaku może w każdej chwili żądać zwrotu towaru i gdy wygląd 
towaru wyraźnie różni się od flakonów perfum zwykle udostępnianych wspomnia-
nym pośrednikom przez właściciela znaku, fakt, że owe testery stanowią flakony 
perfum opatrzone wzmiankami „tester” i „nieprzeznaczone do sprzedaży” sprzeci-
wia się, w braku dowodów przeciwnych, których ocena należy do sądu krajowego, 
stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody właściciela znaku na ich wprowadzenie 
do obrotu.
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3. C–291/16 (20.12.2017) 
Schweppes SA przeciwko Red Paralela SL,  
Red Paralela BCN SL

wyczerpanie praw 

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.  
w sprawie C–291/16 Schweppes Sa przeciwko red Paralela Sl,  

red Paralela bCn Sl, dawniej Carbòniques montaner Sl, przy udziale: Orangina 
Schweppes Holding bV, Schweppes International ltd, exclusivas ramírez Sl

teza

artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we z dnia 
22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do znaków towarowych, rozpatrywany w świetle 
art. 36 tFue, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, 
aby właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywozowi iden-
tycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących 
z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy, który należał 
początkowo do tego samego właściciela, jest odtąd w posiadaniu osoby trzeciej, 
która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy po tym prze-
niesieniu

 – właściciel, sam lub koordynując swoją strategię dotyczącą znaku towarowego 
z tą osobą trzecią, nadal aktywnie i w sposób zamierzony wspiera jednolity 
i globalny wygląd lub wizerunek znaku towarowego, ustanawiając lub wzmac-
niając w ten sposób wprowadzenie danych odbiorców w błąd co do pochodze-
nia handlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym,

lub
 – istnieją powiązania gospodarcze między właścicielem a wspomnianą osobą 

trzecią, w tym rozumieniu, że koordynują oni swoje polityki handlowe lub 
dokonują uzgodnień w celu łącznego kontrolowania używania znaku towa-
rowego, w związku z czym mają możliwość bezpośredniego lub pośredniego 
określenia towarów, które są oznaczone wspomnianym znakiem towarowym, 
a także kontrolowania ich jakości.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 
ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 paździer-
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nika 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odno-
szących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25), a także art. 36 TFUE.
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Schweppes SA, spółką 
prawa hiszpańskiego, a Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL, dawniej Carbòniques 
Montaner SL (zwanymi dalej łącznie „Red Paralela”), dotyczącego przywozu przez te 
ostatnie do Hiszpanii butelek toniku oznaczonego znakiem towarowym Schweppes 
pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Oznaczenie „Schweppes” cieszy się światową renomą, w szczególności dla napoju 
tonik, dostępnego w szeregu wariantów. Oznaczenie to nie zostało zarejestrowane 
jedynie jako unijny znak towarowy, lecz zarejestrowano je od dawna w charakterze 
krajowego znaku towarowego, słownego i grafi cznego, w każdym z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Owe kra-
jowe znaki towarowe są w istocie identyczne.
Początkowo wszystkie znaki towarowe Schweppes zarejestrowane w EOG należały 
do spółki Cadbury Schweppes. W 1999 r. spółka Cadbury Schweppes przeniosła na 
spółkę Coca-Cola/Atlanti c Industries niektóre prawa do tych równolegle chronio-
nych znaków towarowych, w tym do znaków zarejestrowanych w Zjednoczonym 
Królestwie. Cadbury Schweppes nadal jest właścicielem pozostałych praw do tych 
równolegle chronionych znaków towarowych, w tym do znaków zarejestrowanych 
w Hiszpanii.
Na poniższej mapie wskazano ciemnym kolorem państwa członkowskie EOG i pań-
stwa ościenne, w których Coca-Cola jest właścicielem znaków towarowych Schwe-
ppes:

W następstwie szeregu nabyć i restrukturyzacji równolegle chronione znaki towaro-
we posiadane przez Cadbury Schweppes należą aktualnie do Schweppes Internati o-
nal Ltd, spółki prawa Zjednoczonego Królestwa.
Ta ostatnia spółka udzieliła spółce Schweppes wyłącznej licencji dotyczącej rozpa-
trywanych w postępowaniu głównym równolegle chronionych hiszpańskich znaków 
towarowych. Schweppes i Schweppes Internati onal są kontrolowane przez Orangi-
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na Schweppes Holding BV, spółkę prawa niderlandzkiego, która stoi na czele grupy 
Orangina Schweppes.
W dniu 29 maja 2014 r. Schweppes wniosła skargę o stwierdzenie naruszenia praw 
do równolegle chronionych hiszpańskich znaków towarowych przeciwko Red Para-
lela, ze względu na to, że pozwane w postępowaniu głównym dokonywały przy-
wozu i dystrybuowały w Hiszpanii butelki toniku oznaczone znakiem towarowym 
Schweppes pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa. Zdaniem Schweppes takie 
wprowadzanie do obrotu w Hiszpanii jest niezgodne z prawem, ponieważ owe butel-
ki z tonikiem są produkowane i wprowadzane do obrotu nie przez Schweppes lub za 
jej zgodą, lecz przez Coca-Colę, która zdaniem Schweppes nie ma żadnego powiąza-
nia gospodarczego lub prawnego z grupą Orangina Schweppes. Schweppes podnosi 
w tym kontekście, że z uwagi na identyczność rozpatrywanych oznaczeń i towarów 
konsument nie jest w stanie odróżnić pochodzenia handlowego tych butelek.
Broniąc się, Red Paralela wskazuje na wyczerpanie prawa do znaku towarowego 
wynikające – co się tyczy towarów Schweppes pochodzących z państw członkow-
skich Unii, w których właścicielem równolegle chronionych znaków towarowych jest 
Coca-Cola – z dorozumianej zgody. Red Paralela jest ponadto zdania, że niezaprze-
czalnie istnieją powiązania prawne i gospodarcze między Coca-Colą a Schweppes In-
ternational w zakresie wspólnego używania oznaczenia „Schweppes” w charakterze 
powszechnie znanego znaku towarowego.
Sąd odsyłający jest zdania, że okoliczności rozpatrywanej w postępowaniu głównym 
sprawy wyraźnie różnią się od okoliczności spraw leżących u podstaw orzecznictwa 
Trybunału w dziedzinie wyczerpania prawa do znaku towarowego i że okoliczności 
te mogą wymagać ponownego rozważenia równowagi między ochroną tego pra-
wa a swobodnym przepływem towarów w Unii. W tych okolicznościach Juzgado 
de lo Mercantil no 8 de Barcelona (sąd gospodarczy nr 8 w Barcelonie, Hiszpania) 
postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytania 
prejudycjalne:
1) „Czy z art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy 

[2015/2436] zgodna jest sytuacja, gdy właściciel znaku towarowego w jednym 
lub w większej liczbie państw członkowskich zabrania przywozu równoległego lub 
wprowadzania do obrotu pochodzących z innego państwa członkowskiego towa-
rów oznaczonych identycznym lub prawie identycznym znakiem towarowym nale-
żącym do osoby trzeciej, jeżeli wspomniany właściciel promował globalny wizeru-
nek znaku towarowego, związany z państwem członkowskim, z którego pochodzą 
towary, których przywozu zamierza zabronić?

2) Czy art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy 
[2015/2436] stoją na przeszkodzie sprzedaży towarów oznaczonych powszech-
nie znanym w Unii znakiem towarowym, gdy właściciele wskazani w rejestrze 
utrzymują globalny wizerunek znaku towarowego w całym EOG, wprowadzający 
w błąd przeciętnego konsumenta co do pochodzenia handlowego towarów?

3) Czy art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy 
[2015/2436] stoją na przeszkodzie temu, aby właściciel krajowych znaków towa-
rowych identycznych lub podobnych w różnych państwach członkowskich sprzeci-
wił się przywozowi do państwa członkowskiego, w którym jest właścicielem znaku 
towarowego, towarów oznaczonych znakiem identycznym z jego znakiem lub po-
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dobnym do niego, pochodzących z państwa członkowskiego, w którym nie jest on 
właścicielem znaku, jeżeli przynajmniej w jednym innym państwie członkowskim, 
w którym jest on jego właścicielem, wyraził w sposób wyraźny lub dorozumiany 
zgodę na przywóz takich samych towarów?

4) Czy art. 36 TFUE, art. 7 ust. 1 dyrektywy [2008/95] i art. 15 ust. 1 dyrektywy 
[2015/2436] stoją na przeszkodzie temu, aby właściciel A znaku towarowego X 
zarejestrowanego w jednym z państw członkowskich sprzeciwił się przywozowi 
towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te pochodzą z innego państwa 
członkowskiego, w którym zarejestrowano znak towarowy Y identyczny ze zna-
kiem X, należący do właściciela B, który używa znaku Y w obrocie, w sytuacji gdy:

 – obaj właściciele, A i B, utrzymują intensywne stosunki handlowe i gospodar-
cze, choć nie pozostają w ścisłej zależności w zakresie wspólnego korzystania 
ze znaku towarowego X;

 – obaj właściciele, A i B, prowadzą skoordynowaną strategię w zakresie znaku 
towarowego, promując w sposób zamierzony wśród właściwego kręgu odbior-
ców wygląd lub wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego;

 – obaj właściciele, A i B, utrzymują intensywne stosunki handlowe i gospodar-
cze, choć nie pozostają w ścisłej zależności w zakresie wspólnego korzystania 
ze znaku towarowego X, a ponadto prowadzą skoordynowaną strategię w za-
kresie znaku towarowego, promując w sposób zamierzony wśród właściwego 
kręgu odbiorców wygląd lub wizerunek jednolitego i globalnego znaku towa-
rowego?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie dopuszczalności
17. Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding podnoszą 
tytułem głównym, że odesłanie prejudycjalne jest niedopuszczalne.
18. W tym względzie twierdzą one przede wszystkim, że odesłanie prejudycjalne 
jest bezpodstawne. Zawarte w postanowieniu odsyłającym i streszczone w pkt 14 
niniejszego wyroku dotyczące okoliczności faktycznych stwierdzenia, na których 
oparto to odesłanie, są bowiem oczywiście błędne. To postanowienie odsyłające 
jest ponadto niekompletne, ponieważ w szczególności w sposób zamierzony pomi-
nięto w nim przedstawienie stanowisk Schweppes i Schweppes International mają-
cych na celu kwestionowanie wspomnianych stwierdzeń dotyczących okoliczności 
faktycznych, z naruszeniem przysługującego im prawa do obrony.
19. Następnie Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding 
twierdzą, że zadane pytania prejudycjalne są abstrakcyjne i opierają się na twierdze-
niach o charakterze generalnym i hipotetycznym. Trybunał nie ma zatem możliwości 
dokonania oceny niezbędności i znaczenia tych pytań.
20. Wreszcie Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding 
podnoszą, że wątpliwości sądu odsyłającego dotyczą nie wykładni prawa Unii, lecz 
jedynie kwestii, czy niektóre sytuacje faktyczne, których jeszcze nie rozpatrywano 
w orzecznictwie Trybunału w dziedzinie wyczerpania prawa do znaku towarowego, 
mogą być objęte wykładnią prawa Unii. Ze względu na to, że wspomniane orzecz-
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nictwo jest w pełni określone i utrwalone, wykładnia przepisów prawa Unii, o której 
dokonanie wniósł sąd odsyłający, nie budzi już żadnej wątpliwości, w związku z czym 
rozpatrzenie sprawy przez Trybunał nie jest konieczne.
21. W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznic-
twem Trybunału w ramach postępowania prejudycjalnego, o którym mowa 
w art. 267 TFUE, opartego na wyraźnym rozdziale zadań sądów krajowych i Try-
bunału, ustalenie i ocena stanu faktycznego sporu w postępowaniu głównym 
należy wyłącznie do sądu krajowego. W tych ramach Trybunał jest uprawniony 
do orzekania jedynie w przedmiocie wykładni lub ważności prawa Unii w odnie-
sieniu do sytuacji faktycznej i prawnej, którą przedstawił sąd odsyłający, tak aby 
udzielić sądowi odsyłającemu przydatnych wskazówek służących rozstrzygnię-
ciu zawisłej przed nim sprawy (wyroki: z dnia 28 lipca 2016 r., Kratzer, C–423/15, 
EU:C:2016:604, pkt 27; z dnia 27 kwietnia 2017 r., ARosa Flussschiff, C–620/15, 
EU:C:2017:309, pkt 35).
22. W konsekwencji do Trybunału nie należy kwestionowanie oceny okoliczności fak-
tycznych, na której oparto wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
23. Co więcej, Trybunał wielokrotnie orzekał, iż jedynie do sądu krajowego, przed 
którym zawisł spór i na którym spoczywa odpowiedzialność za przyszły wyrok, na-
leży – przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności konkretnej sprawy – zarówno 
ocena niezbędności orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena znaczenia pytań, z któ-
rymi zwraca się on do Trybunału w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie. W kon-
sekwencji ze względu na to, że zadane pytania dotyczą wykładni prawa Unii, Trybu-
nał jest co do zasady zobowiązany do wydania orzeczenia (wyroki: z dnia 26 stycznia 
2017 r., Banco Primus, C–421/14, EU:C:2017:60, pkt 29; a także z dnia 20 września 
2017 r., Andriciuc i in., C–186/16, EU:C:2017:703, pkt 19).
24. A zatem odrzucenie przez Trybunał wniosku sądu krajowego o wydanie orzecze-
nia w trybie prejudycjalnym jest możliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykład-
nia prawa Unii, o którą wnioskowano, nie ma żadnego związku z rzeczywistością lub 
przedmiotem sporu przed sądem krajowym lub gdy problem jest natury hipotetycz-
nej albo gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawne-
go, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na przedstawione mu 
pytania (wyroki: z dnia 14 marca 2013 r., Allianz Hungária Biztosító i in., C–32/11, 
EU:C:2013:160, pkt 26; a także z dnia 26 stycznia 2017 r., Banco Primus, C–421/14, 
EU:C:2017:60, pkt 30).
25. Taka sytuacja nie ma zaś miejsca w niniejszym wypadku. Z wniosku o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika bowiem, że zadane pytania bezpośred-
nio odnoszą się do rozpatrywanego w postępowaniu głównym sporu i są istotne 
dla umożliwienia sądowi odsyłającemu rozstrzygnięcia tego sporu. We wniosku tym 
wskazano ponadto okoliczności wystarczająco, aby umożliwić określenie zakresu 
tych pytań i udzielenie na nie użytecznej odpowiedzi.
26. Wreszcie należy przypomnieć, że sądy krajowe zachowują pełną swobodę zwró-
cenia się do Trybunału, gdy uznają to za właściwe, a okoliczność, iż przepisy, o któ-
rych wykładnię się zwrócono, były już interpretowane przez Trybunał, nie stanowi 
przeszkody dla wydania przez Trybunał kolejnego orzeczenia (wyroki: z dnia 17 lipca 
2014 r., Torresi, C–58/13 i C–59/13, EU:C:2014:2088, pkt 32; a także z dnia 20 wrze-
śnia 2017 r., Andriciuc i in., C–186/16, pkt 21).
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27. Z powyższych rozważań wynika, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie pre-
judycjalnym jest dopuszczalny.

Co do istoty
28. Na wstępie należy wskazać, że pytania prejudycjalne dotyczą zarówno prawa 
wtórnego Unii, a mianowicie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 15 ust. 1 dyrek-
tywy 2015/2436, którym zastąpiono ten pierwszy przepis, jak i prawa pierwotnego 
Unii, czyli art. 36 TFUE.
29. W tym względzie, po pierwsze, należy stwierdzić, że – co się tyczy tych dwóch 
przepisów prawa wtórnego – do rozpatrywanego w postępowaniu głównym sporu 
ma zastosowanie, przy uwzględnieniu daty okoliczności faktycznych, pierwszy z tych 
przepisów. To zatem jedynie przy uwzględnieniu tego pierwszego przepisu Trybunał 
powinien wydać orzeczenie w przedmiocie niniejszego wniosku o wydanie orzecze-
nia w trybie prejudycjalnym.
30. Po drugie, należy przypomnieć, że sformułowany w sposób ogólny art. 7 dy-
rektywy 2008/95 wyczerpująco reguluje kwestię wyczerpania prawa do znaku 
towarowego w odniesieniu do towarów wprowadzonych do obrotu w Unii i że 
– gdy w dyrektywach Unii przewidziano harmonizację środków niezbędnych do 
zapewnienia ochrony interesów wskazanych w art. 36 TFUE – wszelki związany 
z tym krajowy środek należy rozpatrzyć w świetle przepisów tej dyrektywy, a nie 
art. 34–36 TFUE. Jednak wspomnianą dyrektywę, tak jak każde uregulowanie pra-
wa wtórnego Unii, należy interpretować w świetle reguł traktatu FUE dotyczą-
cych swobodnego przepływu towarów, a w szczególności w świetle art. 36 TFUE 
(zob. podobnie wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C–427/93, 
C–429/93 i C–436/93, EU:C:1996:282, pkt 25–27 i przytoczone tam orzecznictwo; 
a także z dnia 20 marca 1997 r., Phytheron International, C–352/95, EU:C:1997:170, 
pkt 17, 18).
31. A zatem poprzez cztery pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłają-
cy dąży w istocie do ustalenia, czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywany 
w świetle art. 36 TFUE, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszko-
dzie temu, aby właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywozowi 
identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzą-
cych z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy, który należał 
początkowo do tego samego właściciela, jest odtąd w posiadaniu osoby trzeciej, 
która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy zaistniało jedna 
lub szereg następujących okoliczności:

 – właściciel wspiera wizerunek globalnego znaku towarowego związanego z pań-
stwem członkowskim pochodzenia towarów, w odniesieniu do którego zamierza 
zakazać przywozu;

 – właściciel i osoba trzecia koordynują swoją strategię dotyczącą znaku towaro-
wego, aby w sposób zamierzony wspierać, na całym obszarze EOG, wygląd lub 
wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego;

 – ustanowiony w ten sposób wizerunek jednolitego i globalnego znaku towarowe-
go wprowadza w błąd przeciętnego konsumenta w odniesieniu do pochodzenia 
handlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym;
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 – właściciel i osoba trzecia utrzymują intensywne relacje handlowe i gospodarcze, 
choć, co do istoty, nie pozostają w zależności w zakresie wspólnego korzystania 
ze znaku towarowego;

 – właściciel wyraźnie lub w sposób dorozumiany zgodził się na to, aby towary takie 
same jak towary, co do których zamierza zakazać przywozu, były przywożone do 
jednego lub szeregu pozostałych państw członkowskich, w których posiada on 
jeszcze prawa do znaku towarowego.

32. Red Paralela, rządy grecki i niderlandzki oraz Komisja Europejska proponują, 
z odmiennymi niuansami, udzielenie na to pytanie odpowiedzi twierdzącej, podczas 
gdy Schweppes, Schweppes International i Orangina Schweppes Holding są zdania, 
że należy udzielić odpowiedzi przeczącej.
33. Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy nr 2008/95 znak towarowy nie uprawnia wła-
ściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały 
wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez 
właściciela lub za jego zgodą.
34. Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 ma brzmienie odpowiadające brzmieniu wy-
roków, w których Trybunał, dokonując wykładni art. 30 i 36 traktatu WE (później 
art. 28 i 30 WE, obecnie art. 34 i 36 TFUE), uznał istnienie w prawie Unii zasady 
wyczerpania prawa do znaku towarowego. A zatem w przepisie tym uwzględniono 
orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym właściciel prawa do znaku towarowego 
chronionego na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego nie może powołać 
się na to ustawodawstwo w celu sprzeciwienia się przywozowi lub wprowadzeniu do 
obrotu towaru, który został wprowadzony do obrotu w innym państwie członkow-
skim przez niego samego lub za jego zgodą (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 lipca 
1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C–427/93, C–429/93 i C–436/93, pkt 31; a także 
z dnia 20 marca 1997 r., Phytheron International, C–352/95, EU:C:1997:170, pkt 20).
35. To orzecznictwo dotyczące zasady wyczerpania prawa do znaku towarowego, 
oparte na art. 36 TFUE, ma na celu, podobnie jak art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, 
pogodzenie zasadniczych interesów związanych z ochroną praw do znaków towaro-
wych z jednej strony i interesów związanych ze swobodnym przepływem towarów 
na rynku wewnętrznym z drugiej strony (zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., 
Bristol-Myers Squibb i in., C–427/93, C–429/93 i C–436/93, pkt 40).
36. Co się tyczy prawa do znaku towarowego, Trybunał wielokrotnie orzekał, iż to 
prawo stanowi istotny element systemu niezakłóconej konkurencji, jaki ustanowio-
no i utrzymano w prawie Unii. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć moż-
liwość przywiązania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub 
usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających pozwalających na 
zidentyfikowanie tych towarów i usług. Aby znak towarowy mógł spełniać tę rolę, 
powinien on zagwarantować, iż wszystkie oznaczone nim towary zostały wytwo-
rzone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowie-
dzialność za ich jakość (wyroki: z dnia 17 października 1990 r., HAG GF, C–10/89, 
EU:C:1990:359, pkt 13; a także z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., 
C–427/93, C–429/93 i C–436/93, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).
37. W konsekwencji, jak wielokrotnie potwierdził Trybunał, szczególnym przed-
miotem prawa do znaku towarowego jest w szczególności zapewnienie właścicie-



379

C–291/16 (20.12.2017)

lowi prawa do używania znaku towarowego w ramach pierwszego wprowadzenia 
towaru do obrotu i jego ochrona przed konkurentami, którzy chcieliby nadużyć po-
zycji i renomy znaku towarowego, sprzedając towary bezprawnie oznaczone tym 
znakiem towarowym. W celu określenia dokładnego zakresu tego prawa wyłącz-
nego przyznanego właścicielowi znaku towarowego należy uwzględnić zasadniczą 
funkcję znaku towarowego, jaką jest zapewnienie konsumentowi lub użytkowni-
kowi końcowemu identyczności pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towa-
rowym, by umożliwić mu odróżnienie, bez ewentualnego wprowadzenia w błąd, 
owego towaru od towarów o innym pochodzeniu (wyroki: z dnia 17 października 
1990 r., HAG GF, C–10/89, EU:C:1990:359, pkt 14; a także z dnia 11 lipca 1996 r., 
Bristol-Myers Squibb i in., C–427/93, C–429/93 i C–436/93, pkt 44 i przytoczone 
tam orzecznictwo).
38. Zasadnicza funkcja znaku towarowego zostałaby zaś naruszona, gdyby – przy 
braku jakiejkolwiek zgody właściciela – nie mógł on sprzeciwić się przywozowi 
identycznego lub podobnego towaru oznaczonego identycznym lub wprowadza-
jącym w błąd znakiem towarowym, który został wytworzony i wprowadzony do 
obrotu w innym państwie członkowskim przez osobę trzecią niemającą żadne-
go powiązania gospodarczego z tym właścicielem (zob. podobnie wyroki: z dnia 
17 października 1990 r., HAG GF, C–10/89, EU:C:1990:359, pkt 15, 16; a także 
z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C–9/93, 
EU:C:1994:261, pkt 33–37).
39. Powyższej analizy nie podważa sama okoliczność, że znak towarowy właściciela 
i znak towarowy umieszczony na towarze, którego przywozu zamierza zakazać ów 
właściciel, początkowo należały do tego samego właściciela, i to niezależnie od kwe-
stii, czy podział praw do tych znaków towarowych jest następstwem wywłaszczenia 
– a zatem aktu przyjętego przez organ władzy publicznej – czy też dobrowolnego 
umownego przeniesienia, jednakże pod warunkiem że – pomimo ich wspólnego 
pochodzenia – każdy ze wspomnianych znaków towarowych, począwszy od chwili 
wywłaszczenia lub przeniesienia prawa, spełnia w sposób niezależny na swoim od-
powiednim terytorium funkcję związaną z zapewnieniem, że towary oznaczone zna-
kiem towarowym pochodzą z jednego źródła (zob. podobnie wyroki: z dnia 17 paź-
dziernika 1990 r., HAG GF, C–10/89, pkt 17, 18; a także z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT 
Internationale Heiztechnik i Danzinger, C–9/93, pkt 46–48).
40. Ta ostatnia przesłanka oczywiście nie jest spełniona, gdy po przeniesieniu nie-
których praw do równolegle chronionych krajowych znaków towarowych na osobę 
trzecią właściciel, sam lub koordynując swoją strategię dotyczącą znaku towarowe-
go z tą osobą trzecią, nadal w sposób aktywny i zamierzony wspiera wygląd lub wi-
zerunek jednolitego i globalnego znaku towarowego, ustanawiając lub wzmacniając 
w ten sposób wprowadzenie danych odbiorców w błąd co do pochodzenia handlo-
wego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym. Poprzez takie zachowanie, 
które skutkuje tym, że znak towarowy właściciela nie spełnia już zasadniczej funkcji 
w sposób niezależny na swoim terytorium, sam właściciel narusza ową funkcję, a na-
wet ją przeinacza. W konsekwencji nie może się on powołać na konieczność ochrony 
wspomnianej funkcji w celu sprzeciwienia się przywozowi identycznych towarów 
oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z innego państwa 
członkowskiego, w którym ten znak towarowy jest odtąd w posiadaniu wspomnia-
nej osoby trzeciej.
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41. Do sądów krajowych należy ocena, czy taka sytuacja ma miejsce w niniejszym 
wypadku, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności związanych z tą indywidualną 
sprawą.
42. W tym kontekście należy jednak wskazać, że w tym względzie nie wystarcza 
sama okoliczność, że ów właściciel po przeniesieniu praw nadal powołuje się na 
historyczne pochodzenie geograficzne równolegle chronionych krajowych znaków 
towarowych, i to nawet jeśli nie posiada on już praw dotyczących rozpatrywanego 
terytorium i zamierza zakazać przywozu towarów oznaczonych tymi znakami towa-
rowymi pochodzących z tego terytorium.
43. Na wypadek gdyby sądy krajowe stwierdziły, że wskazana w pkt 39 niniejszego 
wyroku przesłanka jest spełniona, należy jeszcze przypomnieć, że zasadniczej funk-
cji znaku towarowego nie podważa wcale swoboda przywozu, gdy właściciel znaku 
towarowego w państwie przywozu i właściciel znaku towarowego w państwie wy-
wozu są identyczni lub gdy, nawet jeśli są oni odrębnymi podmiotami, są powiązani 
gospodarczo (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT Internationale 
Heiztechnik i Danzinger, C–9/93, pkt 34, 37).
44. Jak stwierdził już Trybunał, takie powiązanie gospodarcze istnieje w szczególno-
ści, gdy dane towary zostały wprowadzone do obrotu przez licencjobiorcę lub przez 
spółkę dominującą lub spółkę zależną tej samej grupy lub też przez wyłącznego kon-
cesjonariusza. We wszystkich tych sytuacjach właściciel lub podmiot, do którego 
należy właściciel, ma bowiem możliwość kontrolowania jakości towarów, na których 
umieszczono znak towarowy (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT 
Internationale Heiztechnik i Danzinger, C–9/93, pkt 34, 37).
45. Ponadto Trybunał podkreślił, że decydującą okolicznością jest możliwość kon-
trolowania jakości towarów, a nie faktyczne wykonywanie tej kontroli. W tym kon-
tekście tytułem przykładu wskazał on, że jeśli licencjodawca toleruje wytwarzanie 
towarów niskiej jakości przez licencjobiorcę, mimo że ma do dyspozycji umowne 
środki, aby temu zapobiec, powinien ponosić za to odpowiedzialność. Podobnie je-
śli wytwarzanie towarów zostało zdecentralizowane w ramach danej grupy spół-
ek, a spółki zależne z siedzibą w każdym z państw członkowskich wytwarzają to-
wary o jakości dostosowanej do szczególnych wymagań każdego rynku krajowego, 
na owe różnice jakości nie można się powołać w celu sprzeciwienia się przywozowi 
towarów wytwarzanych przez powiązaną spółkę, a grupa powinna ponieść konse-
kwencje dokonanego wyboru (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT 
Internationale Heiztechnik i Danzinger, C–9/93, pkt 38).
46. Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 72–82 opinii, z powyższego orzecznictwa 
wynika, że pojęcie „powiązania gospodarczego” w rozumieniu tego orzecznictwa 
odsyła do kryterium, które nie jest formalne, lecz materialne, które wcale nie jest 
ograniczone do sytuacji wymienionych w pkt 44 niniejszego wyroku i które w szcze-
gólności jest także spełnione, gdy po podziale praw do równolegle chronionych 
krajowych znaków towarowych związanym z terytorialnie ograniczonym przenie-
sieniem praw właściciele tych znaków towarowych koordynują politykę handlową 
lub dokonują uzgodnień w celu wspólnego kontrolowania używania wspomnianych 
znaków towarowych, w związku z czym mają oni możliwość bezpośredniego lub po-
średniego określenia towarów, na których jest umieszczany znak towarowy, i kon-
trolowania ich jakości.
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47. Umożliwienie takim właścicielom ochrony ich odpowiednich terytoriów przed 
równoległym przywozem tych towarów skutkowałoby bowiem wprowadzeniem ba-
rier na krajowych rynkach, co nie jest uzasadnione przedmiotem prawa do znaku 
towarowego i w szczególności nie jest niezbędne dla zachowania zasadniczej funkcji 
danych znaków towarowych.
48. A zatem należy stwierdzić, że w okolicznościach opisanych w pkt 46 niniejszego 
wyroku towar został wprowadzony do obrotu w państwie członkowskim wywozu 
za zgodą właściciela prawa do znaku towarowego chronionego w państwie człon-
kowskim przywozu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywanego 
w świetle art. 36 TFUE.
49. W tym względzie należy uściślić, że stwierdzenie, iż po podziale praw do równo-
legle chronionych krajowych znaków towarowych związanym z terytorialnie ograni-
czonym przeniesieniem praw istnieją powiązania gospodarcze między właścicielami 
tych znaków towarowych, nie jest uzależnione ani od warunku, aby ci właściciele 
formalnie byli zależni od siebie przy wspólnym korzystaniu ze wspomnianych zna-
ków towarowych, ani od warunku, aby faktycznie skorzystali oni z możliwości kon-
trolowania jakości danych towarów.
50. Ponadto o ile Trybunał stwierdził już, że sama w sobie – czyli przy braku jakie-
gokolwiek powiązania gospodarczego – umowa o przeniesienie praw nie przyznaje 
cedentowi możliwości kontrolowania jakości towarów wprowadzonych do obrotu 
i oznaczanych znakami towarowymi przez cesjonariusza, o tyle dokładnie z tegoż 
stwierdzenia wynika, że odmienna sytuacja ma miejsce, gdy takie powiązania go-
spodarcze między cedentem a cesjonariuszem istnieją (zob. podobnie wyrok z dnia 
22 czerwca 1994 r., IHT Internationale Heiztechnik i Danzinger, C–9/93, pkt 41, 43).
51. Sądy krajowe powinny ocenić istnienie takich powiązań gospodarczych przy 
uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy.
52. W tym kontekście należy wskazać, że o ile co do zasady to na podmiocie, 
który powołuje się na wyczerpanie prawa, ciąży obowiązek wykazania spełnie-
nia przesłanek stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyrok 
z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss, od C–414/99 do C–416/99, 
EU:C:2001:617, pkt 54), o tyle powyższą regułę należy dostosować, gdy może ona 
umożliwić właścicielowi wprowadzenie barier na krajowych rynkach, wspierając 
w ten sposób utrzymywanie różnic cenowych między państwami członkowski-
mi (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q, C–244/00, 
EU:C:2003:204, pkt 37, 38).
53. Takie dostosowanie ciężaru dowodu jest wymagane w wypadku dobrowolne-
go podziału praw do równolegle chronionych krajowych znaków towarowych, gdy 
trudne lub wręcz niemożliwe jest wykazanie przez taki podmiot istnienia powiązań 
gospodarczych między właścicielami tych znaków towarowych, ponieważ takie po-
wiązania wynikają zwykle z umów handlowych lub nieformalnych uzgodnień między 
tymi właścicielami, do których ów podmiot nie ma dostępu.
54. W tym kontekście, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 94 opinii, podmiot ten 
powinien wskazać wszystkie precyzyjne i spójne poszlaki umożliwiające wywiedze-
nie istnienia takich powiązań gospodarczych. Do sądu odsyłającego należy zbadanie, 
czy streszczone w niniejszym wyroku okoliczności faktyczne stanowią takie poszlaki.
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55. W świetle wszystkich powyższych rozważań na zadane pytania należy udzielić 
następującej odpowiedzi: art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95, rozpatrywany w świetle 
art. 36 TFUE, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, 
aby właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywozowi identycz-
nych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z inne-
go państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy, który należał początko-
wo do tego samego właściciela, jest odtąd w posiadaniu osoby trzeciej, która nabyła 
prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu,

 – właściciel, sam lub koordynując swoją strategię dotyczącą znaku towarowego 
z tą osobą trzecią, nadal aktywnie i w sposób zamierzony wspiera jednolity i glo-
balny wygląd lub wizerunek znaku towarowego, ustanawiając lub wzmacniając 
w ten sposób wprowadzenie danych odbiorców w błąd co do pochodzenia han-
dlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym,

lub
 – istnieją powiązania gospodarcze między właścicielem a wspomnianą osobą trze-

cią, w tym rozumieniu, że koordynują oni swoje polityki handlowe lub dokonują 
uzgodnień w celu łącznego kontrolowania używania znaku towarowego, w związ-
ku z czym mają możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, 
które są oznaczone wspomnianym znakiem towarowym, a także kontrolowania 
ich jakości.
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1. C–276/05 (22.12.2008) 
The Wellcome Foundation Ltd  
przeciwko Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Istotna zmiana wyglądu opakowania

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2008 r.  
w sprawie C–276/05 the wellcome Foundation ltd  
przeciwko Paranova Pharmazeutika Handels gmbH

tezy

1) artykuł 7 ust. 2 dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. ma-
jącej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do znaków towarowych w brzmieniu zmienionym porozumieniem o europej-
skim Obszarze gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. należy interpretować w ten 
sposób, że w przypadku ustalenia, iż przepakowanie produktu leczniczego po-
legające na zastosowaniu nowego opakowania jest niezbędne w celu dalszej 
sprzedaży danego produktu w państwie członkowskim przywozu, to sposób 
przedstawienia takiego opakowania winien być oceniany wyłącznie w świetle 
wymogu, zgodnie z którym nie może on być w stanie zaszkodzić renomie znaku 
towarowego i jego właściciela. 

2) artykuł 7 ust. 2 dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 1988 r. ma-
jącej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych w brzmieniu zmienionym porozumieniem o euro-
pejskim Obszarze gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. należy interpretować 
w ten sposób, że do podmiotu dokonującego przywozu równoległego należy 
dostarczenie właścicielowi znaku towarowego niezbędnych i wystarczających 
informacji, tak żeby mógł on sprawdzić, czy przepakowanie produktu oznaczo-
nego tym znakiem towarowym jest konieczne w celu sprzedaży tego produktu 
w państwie członkowskim przywozu.

XI
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wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej 
„dyrektywą 89/104”). 
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy The Wellcome Foun-
dation Ltd (zwaną dalej „Wellcome”), właścicielką austriackiego znaku towarowego 
ZOVIRAX, a Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (zwaną dalej „Paranovą”) doty-
czącego leków objętych znakiem towarowym ZOVIRAX, które zostały wprowadzone 
do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwa-
nego dalej „EOG”) przez Wellcome lub osoby trzecie, a jednocześnie były przedmio-
tem przywozu równoległego dokonanego przez Paranovę i w nowym opakowaniu 
były sprzedawane przez nią w Austrii.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Wellcome jest między innymi właścicielem dwóch austriackich słownych znaków to-
warowych ZOVIRAX a także austriackiego słowno-graficznego znaku towarowego 
ZOVIRAX, chronionych w ramach klasy produktów leczniczych. W Austrii znaki te są 
normalnie używane przez GlaxoSmithKline Pharma GmbH za zgodą Wellcome.
Paranova jest hurtownikiem leków. Handluje głównie w Austrii lekami oznaczonymi 
marką ZOVIRAX w opakowaniach zawierających 60 tabletek po 400 mg (ZOVIRAX 
400/60), które zostały wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich EOG 
przez Wellcome lub osoby trzecie za zgodą tej spółki i wykupione przez spółkę domi-
nującą Paranovy w ramach zwyczajowego obrotu rynkowego lekami.
Paranova handluje tymi lekami w nowym opakowaniu, które wygląda zupełnie ina-
czej niż opakowanie produktu oryginalnego. Na przedniej stronie nowego opako-
wania figuruje zapisana pogrubioną czcionką wzmianka: „przepakowane i importo-
wane przez Paranovę”. Oznaczenie producenta figuruje na bocznej i tylnej stronie 
opakowania i zapisane jest zwykłą czcionką. Na krawędziach tego nowego opakowa-
nia umieszczony został niebieski pasek, taki jak ten, którym Paranova zwykle ozna-
cza sprzedawane przez siebie leki.
W piśmie z dnia 12 maja 2003 r. Paranova powiadomiła austriacką spółkę zależną 
Wellcome o swoim zamiarze podjęcia sprzedaży produktu ZOVIRAX 400/60 w Au-
strii. Załączyła do niego kolorowe wydruki opakowań zewnętrznych, opakowań 
wewnętrznych oraz instrukcję opisującą sposób stosowania tego leku. Siostrzana 
spółka Wellcome z Anglii zwróciła się do spółki Paranova, by w przyszłości przekazy-
wała informacje dotyczące jej sprzedaży do GlaxoSmithKline Corporate Intellectual 
Property (zwanej dalej „Glaxo”), dołączając kompletną próbkę każdego rodzaju opa-
kowania, a także ujawniając państwo wywozu oraz dokładne przyczyny przepako-
wania produktu.
Paranova przedstawiła przyczyny przepakowania, nie wskazując jednak państwa 
wywozu danego leku, dlatego też Glaxo ponownie zwróciła się do Paranovy o wska-
zanie państwa wywozu oraz dokładnych przyczyn przepakowania. Paranovie przy 
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tej okazji zostało zakomunikowane, że nie ma powodu przedstawiania informacji 
dotyczących podmiotu dokonującego przywozu równoległego w sposób tak widocz-
ny, poprzez zapisanie grubszym i bardziej czytelnym drukiem niż nazwę producenta. 
Odróżniające przedstawienie tej nazwy na dwóch kolorowych paskach umieszczo-
nych na krawędziach opakowania zostało także zakwestionowane.
Ponadto Glaxo zażądała przedstawienia próbki każdego rodzaju opakowania.
W dniu 4 czerwca 2003 r. Paranova powiadomiła, że ze względów technicznych 
związanych z produkcją nie może dostarczyć kompletnej próbki opakowania, chyba 
że Glaxo gotowa byłaby pokryć koszty. Paranova przywozi ZOVIRAX 400/60 z Grecji. 
Lek ten jest tam sprzedawany w opakowaniach zawierających 70 tabletek. W Austrii 
dopuszczalne opakowanie jest przewidziane dla 60 tabletek.
W postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego przed Handelsgericht Wien 
(sądu handlowego w Wiedniu) Wellcome wniosła o zakazanie spółce Paranova ofe-
rowania lub sprzedaży w celach konkurencyjnych w Austrii przepakowanych leków. 
Postanowieniem z dnia 7 maja 2004 r. Handelsgericht Wien częściowo uwzględ-
nił wniosek Wellcome. W postępowaniu odwoławczym Oberlandesgericht Wien 
(wyższy sąd krajowy w Wiedniu) w dniu 28 stycznia 2005 r. uwzględnił ten wniosek 
w części, a w części oddalił. Obydwie strony postępowania przed sądem krajowym 
wniosły skargę kasacyjną do Oberster Gerichtshof (sądu najwyższego).
W takich warunkach Oberster Gerichtshof postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 
1) 

a) „Czy art. 7 dyrektywy 89/104[…], jak również dotyczące go dotychczasowe 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości należy interpretować w ten sposób, 
że dowód na to, iż powołanie się na prawa ze znaku towarowego przyczyniłoby 
się do sztucznego podziału rynku, należy przedłożyć nie tylko w odniesieniu do 
przepakowywania jako takiego, ale również w odniesieniu do wyglądu nowe-
go opakowania? 

W przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi przeczącej: 
b) Czy wygląd nowego opakowania należy oceniać w świetle zasady możliwie 

najmniejszej ingerencji, czy też (jedynie) z uwagi na to, czy jest ono zdolne za-
szkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela?

2) Czy art. 7 dyrektywy 89/104[…], jak również dotyczące go dotychczasowe orzecz-
nictwo Trybunału Sprawiedliwości należy interpretować w ten sposób, że podmiot 
dokonujący przywozu równoległego spełnia swój obowiązek powiadomienia je-
dynie wtedy, gdy informuje właściciela znaku towarowego również o państwie 
wywozu i szczegółowych przyczynach przepakowania?”.

Postępowanie przed trybunałem 
19. Decyzją z dnia 20 września 2005 r. prezes Trybunału zawiesił postępowanie do 
momentu ogłoszenia wyroku Trybunału w sprawie C–348/04.
20.  Trybunał wydał wyrok w sprawie C–348/04 Boehringer Ingelheim i in. w dniu 
26 kwietnia 2007 r., Zb.Orz. s. I–3391.
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21. W piśmie z dnia 30 maja 2007 r. sąd krajowy stwierdził, że podtrzymuje swój 
wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do pytania 
pierwszego lit. b) i pytania drugiego.
22. Decyzją z dnia 15 czerwca 2007 r. prezes Trybunału postanowił podjąć postępo-
wanie w sprawie.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego lit. b) 
23. W pkt 3 sentencji swojego wyroku z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączo-
nych C–427/93, C–429/93 i C–436/93 BristolMyers Squibb i in., Rec. s. I–3457 Try-
bunał orzekł, że wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/102 należy dokonywać w ten 
sposób, że właściciel znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszej 
sprzedaży produktu leczniczego, jeżeli podmiot dokonujący przywozu tego produktu 
przepakował go i ponownie umieścił na nim znak towarowy, chyba że:

 – zostanie ustalone, iż korzystanie przez właściciela znaku towarowego w celu 
sprzeciwienia się sprzedaży przepakowanych towarów z tym znakiem towaro-
wym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami człon-
kowskimi; będzie tak w szczególności, gdy właściciel znaku towarowego wprowa-
dził do obrotu w różnych państwach członkowskich taki sam produkt leczniczy 
w różnych opakowaniach, a przepakowanie tego produktu przez podmiot doko-
nujący jego przywozu jest, po pierwsze, niezbędne do sprzedaży tego produktu 
w państwie członkowskim przywozu, a po drugie, dokonywane w takich okolicz-
nościach, że oryginalny stan produktu nie może przez to zostać naruszony; 

 – zostanie wykazane, że przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu 
produktu wewnątrz opakowania; 

 – na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wymieniony podmiot, który dokonał 
przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu; 

 – wygląd przepakowanego produktu nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku 
towarowego i renomie jego właściciela; opakowanie nie może być zatem uszko-
dzone, złej jakości lub nieschludne; oraz 

 – podmiot dokonujący przywozu zawiadomi właściciela znaku towarowego przed 
wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na żą-
danie, próbkę przepakowanego produktu.

24. Ten ostatni wymóg pozwala właścicielowi znaku towarowego na sprawdzenie, 
czy przepakowanie nie zostało dokonane w sposób mogący wpłynąć bezpośrednio 
lub pośrednio na pierwotny stan produktu, oraz czy jego wygląd po przepakowa-
niu nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego (ww. wyroki w spra-
wie BristolMyers Squibb i in., pkt 78; wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., 
pkt 20). 
25. Wymóg, by przepakowanie produktu leczniczego, w szczególności w drodze za-
stosowania nowego opakowania, było niezbędne w celu dalszej sprzedaży tego pro-
duktu w państwie członkowskim przywozu, odnosi się wyłącznie do faktu przepako-
wania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane (zob. ww. wyrok 
w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 38 i 39). 
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26. Zatem wspomniany wymóg odnosi się wyłącznie do faktu dokonania przepako-
wania produktu, w szczególności polegającego na zastosowaniu nowego opakowa-
nia, a nie do sposobu przedstawienia tego nowego opakowania. 
27. Ponieważ sposób przedstawienia nowego opakowania produktu nie jest ocenia-
ny z punktu widzenia wymogu niezbędności w celu dalszej sprzedaży tego produktu, 
to tym bardziej nie może być on oceniany według kryterium, zgodnie z którym inge-
rencja w znak towarowy powinna być możliwie najmniejsza. 
28. Dlatego też niekonsekwentnym byłoby przyjąć, że nie ma potrzeby sprawdze-
nia, czy sposób przedstawienia nowego opakowania danego towaru wybrany przez 
podmiot dokonujący przywozu równoległego jest konieczny w celu dalszego obrotu 
danym towarem, i jednocześnie wymagać, aby sposób ten spełniał kryterium możli-
wie najmniejszej ingerencji w znak towarowy.
29. Jak to wynika z pkt 23 i 24 niniejszego wyroku, ochrona właściciela znaku towa-
rowego w zakresie sposobu przedstawienia opakowania produktu leczniczego wy-
branego przez podmiot dokonujący przywozu równoległego jest zagwarantowana 
co do zasady poprzez spełnienie wymogu, zgodnie z którym wygląd przepakowane-
go towaru nie może, jako taki, być w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego 
i jego właściciela.
30. W rezultacie odpowiedź na pytanie pierwsze lit. b) winna brzmieć, że art. 7 
ust. 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w taki sposób, że w przypadku usta-
lenia, iż przepakowanie produktu leczniczego polegające na zastosowaniu nowego 
opakowania jest niezbędne w celu dalszej sprzedaży danego produktu w państwie 
członkowskim przywozu, to sposób przedstawienia takiego opakowania winien być 
oceniany wyłącznie w świetle wymogu, zgodnie z którym nie może on być w stanie 
zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela.

W przedmiocie pytania drugiego 
31. Wellcome zasadniczo twierdzi, że zawiadomienie właściciela znaku towarowego 
o państwie wywozu i dokładnych przyczynach przepakowania pozwala właścicielowi 
kontrolować, czy przepakowanie było konieczne.
32. W ramach sporu zawisłego przed sądem krajowym pomiędzy właścicielem zna-
ku towarowego a podmiotem dokonującym przywozu równoległego, który sprze-
daje w państwie członkowskim produkt leczniczy przywieziony z innego państwa 
członkowskiego w nowym opakowaniu, to do tego podmiotu dokonującego przy-
wozu równoległego należy wykazanie w szczególności zaistnienia przesłanki, zgod-
nie z którą powoływanie się na prawa wynikające ze znaku towarowego przez jego 
właściciela w celu sprzeciwienia się sprzedaży przepakowanych produktów ozna-
czonych tym znakiem towarowym przyczyniłoby się do sztucznego podziału rynku 
pomiędzy państwa członkowskie (zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim 
i in., pkt 24 i 54). 
33. Zgodnie z tym, co zostało przypomniane w pkt 23 niniejszego wyroku, jest tak 
w szczególności, gdy właściciel wprowadził na rynek w kilku państwach członkow-
skich identyczny produkt leczniczy w różnych opakowaniach i gdy przepakowanie, 
którego dokonał podmiot dokonujący przywozu, jest niezbędne w celu sprzedaży 
tego produktu w państwie członkowskim przywozu. 
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34. Mając na uwadze powyższe i uwzględniając fakt, że właściwe funkcjonowanie 
systemu zawiadomień oparte jest na założeniu, że strony dokładają szczerych sta-
rań dla wzajemnego poszanowania swych uzasadnionych interesów (wyrok z dnia 
23 kwietnia 2002 r. w sprawie C–143/00 Boehringer Ingelheim i in., Rec. s. I–3759, 
pkt 62), do podmiotu dokonującego przywozu równoległego należy dostarczenie 
właścicielowi znaku towarowego niezbędnych i wystarczających informacji, tak żeby 
mógł on sprawdzić, czy przepakowanie produktu oznaczonego tym znakiem towa-
rowym jest konieczne w celu sprzedaży tego produktu w państwie członkowskim 
przywozu. 
35. Ponadto rodzaj informacji, które należy dostarczyć, zależy od okoliczności każ-
dego przypadku. Nie można a priori wykluczyć, że będą one w wyjątkowych przy-
padkach dotyczyć wskazania państwa członkowskiego wywozu, w sytuacji gdy brak 
takiej informacji stałby na przeszkodzie dokonaniu przez właściciela znaku towaro-
wego oceny konieczności przepakowania. 
36. W tym względzie należy przypomnieć, że w przypadku gdy okaże się, iż dostar-
czone informacje wykorzystywane są przez właściciela znaku towarowego w celu 
wykrycia słabych punktów w jego organizacji sprzedaży i tym samym w celu zwal-
czania równoległego obrotu handlowego jego produktami, to zgodnie z postanowie-
niami traktatu dotyczącymi konkurencji podmioty zaangażowane w równoległy ob-
rót handlowy winny domagać się ochrony przed działaniami tego drugiego rodzaju 
(zob. podobnie wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C–349/95 Loendersloot, 
Rec. s. I–6227, pkt 43).
37. Odpowiedź na pytanie drugie winna zatem brzmieć, że wykładni art. 7 ust. 2 
dyrektywy 89/104 należy dokonywać w taki sposób, że do podmiotu dokonującego 
przywozu równoległego należy dostarczenie właścicielowi znaku towarowego nie-
zbędnych i wystarczających informacji, tak żeby mógł on sprawdzić, czy przepako-
wanie produktu oznaczonego tym znakiem towarowym jest konieczne w celu sprze-
daży tego produktu w państwie członkowskim przywozu.
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2. C–400/09 i C–207/10 (28.07.2011) 
Orifarm przeciwko Merck 

Przepakowanie produktu oznaczonego znakiem towarowym

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lipca 2011 r.  
w sprawach połączonych C–400/09 i C–207/10 Orifarm a/S, Orifarm Supply a/S, 

Handelsselskabet af 5. januar 2002 a/S, w likwidacji,  
Ompakningsselskabet af 1. november 2005 a/S (C–400/09)  
oraz Paranova Danmark a/S, Paranova Pack a/S (C–207/10)  

przeciwko merck Sharp & Dohme Corp., dawniej merck & Co. Inc.,  
merck Sharp & Dohme bV, merck Sharp & Dohme

teza

wykładni art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy rady 89/104/ewg z dnia 21 grudnia 
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-
cych się do znaków towarowych należy dokonywać w ten sposób, że nie zezwala 
on właścicielowi znaku towarowego, który dotyczy produktu leczniczego będą-
cego przedmiotem importu równoległego, na sprzeciwienie się dalszemu wpro-
wadzaniu do obrotu tego przepakowanego produktu, z tego jedynie względu, że 
nowe opakowanie wskazuje jako podmiot przepakowujący, nie przedsiębiorstwo, 
które na zlecenie dokonało rzeczywiście przepakowania omawianego produktu 
i które posiada pozwolenie na przepakowanie, lecz przedsiębiorstwo, które po-
siada pozwolenie na dopuszczenie omawianego produktu do obrotu, zgodnie z in-
strukcjami którego dokonano przepakowania i które przejmuje za to przepakowa-
nie odpowiedzialność.

wyrOK

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni art. 7 
ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na 
celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) oraz dotyczącego go orzecznictwa Trybunału, 
a w szczególności wyroków z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La 
Roche, Rec. s. 1139, z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie 1/81 Pfizer, Rec. s. 2913, 
a także z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C–427/93, C–429/93 
i C–436/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. s. I–3457 oraz w sprawie C–232/94 
MPA Pharma, Rec. s. I–3671. W wyrokach tych Trybunał określił warunki, na jakich 
importer równoległy może wprowadzać do obrotu przepakowane produkty lecz-
nicze oznaczone znakiem towarowym, bez możliwości sprzeciwu ze strony właści-
ciela znaku towarowego.
Wnioski te zostały przedstawione w ramach sporów w sprawie C–400/09 mię-
dzy Orifarm A/S (zwaną dalej „Orifarm”), Orifarm Supply A/S (zwaną dalej „Ori-
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farm Supply”), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, w likwidacji (zwaną dalej 
„Handelsselskabet”) i Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (zwaną dalej 
„Ompakningsselskabet”) oraz w sprawie C–207/10 między Paranova Danmark A/S 
(zwaną dalej „Paranova Danmark”) i Paranova Pack A/S (zwaną dalej „Paranova 
Pack”) a Merck Sharp & Dohme Corp., dawniej Merck & Co. Inc., Merck Sharp & 
Dohme BV, a także Merck Sharp & Dohme (zwanymi dalej, łącznie, „Merck”), do-
tyczących braku wskazania podmiotu dokonującego rzeczywistego przepakowania 
na nowym opakowaniu produktów leczniczych będących przedmiotem importu 
równoległego.

Postępowania przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

Sprawa C–400/09
Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet i Ompakningsselskabet są spółkami na-
leżącymi do koncernu Orifarm. Koncern ten jest najważniejszym importerem rów-
noległym produktów leczniczych krajów nordyckich i był w 2008 r. najważniejszym 
dostawcą produktów leczniczych do duńskich aptek. Główna siedziba koncernu 
znajduje się w Odense (Dania).
Merck, który jest jednym z najważniejszych światowych koncernów wytwarzających 
leki, wyprodukował produkty lecznicze będące przedmiotem spraw przed sądem 
krajowym, które to produkty zostały importowane równolegle na rynek duński 
przez koncern Orifarm. Merck jest również właścicielem znaków towarowych zwią-
zanych z tymi produktami leczniczymi lub posiada zdolność procesową w zakresie 
umów licencyjnych zawieranych z właścicielami znaków towarowych.
Orifarm i Handelsselskabet są bądź były posiadaczami pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu i sprzedaż omawianych produktów leczniczych, podczas gdy Orifarm Supply 
i Ompakningsselskabet, które dokonały ich przepakowania, są bądź też były posia-
daczami pozwoleń na przepakowanie.
Wszystkie decyzje dotyczące zakupu, przepakowania i sprzedaży produktów leczni-
czych będących przedmiotem spraw przed sądem krajowym, w tym odnoszące się 
do pomysłu nowych opakowań oraz etykietowania, zostały podjęte przez Orifarm 
lub Handelsselskabet. Ompakningsselskabet i Orifarm Supply zakupiły i przepako-
wały te produkty lecznicze, przejmując odpowiedzialność w kwestii przestrzegania 
wytycznych wydawanych przez Lægemiddelstyrelsen (duńską agencję produktów 
leczniczych) przeznaczonych dla przedsiębiorstw, które dokonują przepakowania.
Opakowanie omawianych produktów wskazywało na to, że zostały one przepako-
wane odpowiednio przez Orifarm lub przez Handelsselskabet.
Merck wniósł do Sø- og Handelsretten (sądu morskiego i handlowego) dwie skargi, 
z jednej strony przeciwko Orifarm i Orifarm Supply, i z drugiej strony przeciwko 
Handelsselskabet i Ompakningsselskabet, na takiej podstawie, że na opakowaniu 
produktów leczniczych będących przedmiotem spraw przed sądem krajowym nie 
figurowała nazwa podmiotu, który rzeczywiście dokonał przepakowania. W wyro-
kach wydanych odpowiednio w dniu 21 lutego i 20 czerwca 2008 r. Sø- og Handel-
sretten stwierdził, że pozwani naruszyli prawa Merck do znaku towarowego, nie 
wskazując na opakowaniu nazwy przedsiębiorstwa, które rzeczywiście dokonało 
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przepakowania, i w konsekwencji zasądził zapłatę przez nich na rzecz Merck od-
szkodowania pieniężnego.
Højesteret (sąd najwyższy), do którego Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet 
i Ompakningsselskabet wniosły skargi kasacyjne od wyroków Sø- og Handelsretten, 
postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pyta-
niami prejudycjalnymi:
1) „Czy wykładni [ww. wyroków Trybunału w sprawie BristolMyers Squibb i in. oraz 

w sprawie MPA Pharma] należy dokonywać w ten sposób, że podmiot dokonujący 
przywozu równoległego, który jest uprawniony do wprowadzania na rynek pro-
duktu leczniczego i posiada informacje o tym przywożonym równolegle produkcie 
leczniczym oraz który wydaje niezależnemu przedsiębiorstwu instrukcje dotyczą-
ce nabycia i przepakowania produktu leczniczego, szczegółów wzoru opakowa-
nia produktu oraz czynności związanych z tym produktem, narusza uprawnienia 
właściciela znaku towarowego, podając na opakowaniu zewnętrznym produktu 
leczniczego przywożonego równolegle swoją nazwę jako nazwę podmiotu prze-
pakowującego – a nie niezależnego przedsiębiorstwa, które jest uprawnione do 
przepakowywania i dokonało przywozu produktów leczniczych oraz fizycznego 
przepakowania, obejmującego także (powtórne) nanoszenie znaku towarowego 
danego właściciela?

2) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze przyjęcie założe-
nia, iż podanie jako nazwy podmiotu przepakowującego nazwy podmiotu upraw-
nionego do wprowadzania na rynek, a nie – przedsiębiorstwa, które na zlecenie 
dokonało fizycznego przepakowania, nie może spowodować wyciągnięcia przez 
konsumenta (użytkownika końcowego) błędnego wniosku, że to właściciel znaku 
towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie?

3) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze przyjęcie za-
łożenia, iż możliwość wprowadzenia w błąd co do tego, czy właściciel znaku to-
warowego jest odpowiedzialny za przepakowanie, jest wykluczona, jeśli nazwa 
podmiotu, który dokonał fizycznego przepakowania, została podana jako nazwa 
podmiotu przepakowującego?

4) Czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma jedynie możli-
wość wprowadzenia w błąd co do tego, czy właściciel znaku towarowego jest od-
powiedzialny za przepakowanie, czy też znaczenie dla tej odpowiedzi mają inne 
związane z właścicielem znaku towarowego względy, [jak] to, że:
a) podmiot, który dokonuje przywozu równoległego i fizycznego przepakowania, 

a także (ponownie) umieszcza znak towarowy tego właściciela na zewnętrz-
nym opakowaniu produktu leczniczego, z tego względu potencjalnie dokonuje 
niezależnego naruszenia przysługujących właścicielowi uprawnień do znaku 
towarowego i 

b) może to wynikać z sytuacji polegającej na tym, iż podmiot, który dokonuje 
fizycznego przepakowania, jest odpowiedzialny za to, że opakowanie naru-
sza oryginalny stan produktu leczniczego lub też wygląd przepakowanego 
produktu jest taki, iż można założyć, że szkodzi on renomie właściciela znaku 
towarowego (zob. m.in. [ww.] wyrok w sprawach połączonych BristolMyers 
Squibb i in.)?
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5) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze to, że podmiot 
uprawniony do wprowadzania na rynek, który podał swą nazwę jako nazwę pod-
miotu przepakowującego, w momencie zgłaszania właścicielowi znaku towaro-
wego zamiaru sprzedaży pochodzącego z przywozu równoległego przepakowa-
nego produktu leczniczego należał do tego samego koncernu co podmiot, który 
dokonał fizycznego przepakowania (spółka siostrzana)?”.

Sprawa C–207/10
Paranova Danmark A/S i Paranova Pack są spółkami zależnymi Paranova Group A/S 
(zwanej dalej „Paranova Group”), która prowadzi działalność gospodarczą w zakre-
sie importu równoległego produktów leczniczych do Danii, Szwecji i Finlandii. Głów-
na siedziba tego koncernu znajduje się w Ballerup (Dania), gdzie siedzibę swą mają 
również dwie spółki zależne.
Podobnie jak w okolicznościach faktycznych sprawy C–400/09 Paranova Group do-
konała równoległego przywozu do Danii produktów leczniczych będących przed-
miotem spraw przed sądem krajowym. Produkty te zostały wyprodukowane przez 
Merck, który jest właścicielem znaków towarowych ich dotyczących lub podmiotem 
posiadającym zdolność procesową w zakresie umów licencyjnych zawartych z wła-
ścicielami znaków towarowych.
Paranova Danmark jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oma-
wianych produktów leczniczych, podczas gdy Paranova Pack, która dokonała ich 
przepakowania, jest posiadaczem pozwolenia na ich przepakowanie.
Wszystkie decyzje dotyczące zakupu, przepakowania i sprzedaży produktów leczni-
czych będących przedmiotem spraw przed sądem krajowym, w tym odnoszące się 
do pomysłu nowych opakowań oraz etykietowania, zostały podjęte przez Paranova 
Danmark. Paranova Pack dokonała zakupu i rzeczywistego przepakowania tych pro-
duktów leczniczych z zachowaniem wymogów nałożonych na spółki przepakowu-
jące przez Lægemiddelstyrelsen oraz dopuściła je do obrotu zgodnie z przepisami 
prawa farmaceutycznego, przejmując odpowiedzialność związaną z tymi rozmaitymi 
czynnościami.
Opakowanie omawianych produktów leczniczych wskazywało na to, że produkty te 
zostały przepakowane przez Paranova Danmark.
Merck wniósł dwie skargi przeciwko Paranova Danmark i Paranova Pack na takiej 
podstawie, że na opakowaniu produktów leczniczych będących przedmiotem spraw 
przed sądem krajowym nie figurowała nazwa podmiotu dokonującego rzeczywiście 
przepakowania. W następstwie tych skarg zakazano Paranova Danmark i Paranova 
Pack – odpowiednio, postanowieniem z dnia 26 października 2004 r. wydanym przez 
fogedretten i Ballerup (komornik działający na obszarze Ballerup) i utrzymanym 
w mocy w wyniku odwołania w dniu 15 sierpnia 2007 r. przez Sø- og Handelsretten 
(sąd morski i handlowy), oraz wyrokiem tego ostatniego sądu z dnia 31 marca 2008 r. – 
sprzedaży omawianych produktów leczniczych z tego względu, że ich opakowanie nie 
wskazywało nazwy przedsiębiorstwa, które rzeczywiście dokonało przepakowania.
Højesteret (sąd najwyższy), do którego Paranova Danmark i Paranova Pack wniosły 
skargi kasacyjne od wyroków Sø- og Handelsretten, postanowił zawiesić postępowa-
nie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
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1) „Czy wykładni art. 7 ust. 2 [dyrektywy 89/104] oraz związanego z nią orzecznic-
twa, a w szczególności [ww.] wyroków w sprawach Hoffmann-La Roche, Pfizer 
oraz Bristol-Myers Squibb i in., należy dokonywać w ten sposób, że właściciel zna-
ku towarowego może powołać się na te przepisy, by uniemożliwić wprowadzają-
cej do obrotu spółce podmiotu dokonującego przywozu równoległego, która jest 
posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w pań-
stwie członkowskim, sprzedaż tego produktu ze wskazaniem, że został przepako-
wany przez spółkę wprowadzającą do obrotu, choć zleciła ona fizyczne przepa-
kowanie innej spółce – spółce przepakowującej – której spółka wprowadzająca 
do obrotu udziela instrukcji w zakresie nabywania i przepakowywania produktu, 
szczegółowego zaprojektowania opakowania produktu i innych ustaleń związa-
nych z produktem, i która to spółka przepakowująca posiada pozwolenie na prze-
pakowanie i w trakcie przepakowywania ponownie umieszcza znaki towarowe na 
nowym opakowaniu?

2) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze przyjęcie założe-
nia, iż podanie na opakowaniu przez podmiot dokonujący przywozu równoległego 
nazwy producenta wraz z opisanym wskazaniem podmiotu odpowiadającego za 
przepakowanie nie może prowadzić do wprowadzenia konsumenta (użytkownika 
końcowego) w błąd co do pochodzenia produktu lub spowodować wyciągnięcia 
przez niego błędnego wniosku, że to właściciel znaku towarowego jest odpowie-
dzialny za przepakowanie?

3) Czy dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma jedynie ryzyko 
wprowadzenia konsumenta lub użytkownika końcowego w błąd co do tego, czy 
właściciel znaku towarowego jest odpowiedzialny za przepakowanie, czy też zna-
czenie dla tej odpowiedzi mają inne związane z właścicielem znaku towarowego 
względy, na przykład to, że
a) podmiot, który rzeczywiście dokonuje nabycia i przepakowania, a także po-

nownie umieszcza znak towarowy tego właściciela na opakowaniu, z tego 
względu potencjalnie sam narusza przysługujące właścicielowi uprawnienia 
do znaku towarowego, i 

b) może to wynikać z sytuacji polegającej na tym, iż podmiot, który dokonuje 
fizycznego przepakowania, jest odpowiedzialny za to, że opakowanie narusza 
oryginalny stan produktu leczniczego, lub że

c) wygląd przepakowanego produktu jest taki, iż można założyć, że szkodzi on 
renomie właściciela znaku towarowego?

4) Jeśli odpowiadając na pytanie trzecie, Trybunał stwierdzi, że znaczenie ma też 
uwzględnienie okoliczności, iż spółka przepakowująca potencjalnie sama narusza 
uprawnienia do znaku towarowego jego właściciela, to czy Trybunał może wska-
zać, czy dla udzielenia tej odpowiedzi istotna jest okoliczność, że spółka wprowa-
dzająca do obrotu i spółka przepakowująca podmiotu dokonującego przywozu 
równoległego są w świetle prawa krajowego odpowiedzialne solidarnie za naru-
szenie uprawnień ze znaku towarowego jego właściciela?

5) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze to, że podmiot 
dokonujący przywozu równoległego, który posiada pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu i podał swą nazwę jako nazwę podmiotu przepakowującego, w mo-
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mencie zgłaszania właścicielowi znaku towarowego zamiaru sprzedaży przepako-
wanego produktu leczniczego należał do tego samego koncernu co spółka, która 
dokonała fizycznego przepakowania (spółka siostrzana)?

6) Czy ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze okoliczność, że 
spółka przepakowująca została wskazana jako producent w ulotce umieszczonej 
w opakowaniu?”.

20. Postanowieniem Prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 31 stycznia 2011 r. spra-
wy C–400/09 i C–207/10 zostały połączone dla celów procedury ustnej i wydania 
wyroku.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
21. Zadając swe pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy zmierza za-
sadniczo do ustalenia, czy wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy dokony-
wać w ten sposób, że zezwala on właścicielowi znaku towarowego, który dotyczy 
produktu leczniczego będącego przedmiotem importu równoległego, na sprzeciwie-
nie się dalszemu wprowadzaniu do obrotu tego przepakowanego produktu, z tego 
względu, że nowe opakowanie wskazuje jako podmiot przepakowujący, nie przed-
siębiorstwo, które na zlecenie dokonało rzeczywiście przepakowania omawianego 
produktu i które posiada pozwolenie na przepakowanie, lecz przedsiębiorstwo, któ-
re jest posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie omawianego produktu to obro-
tu, zgodnie z instrukcjami którego dokonano przepakowania i które przejmuje za to 
przepakowanie odpowiedzialność.
22. Orifarm, Paranova Danmark, rządy czeski i portugalski oraz Komisja Europejska 
uważają, że na pytania te w postaci, w jakiej zostały sformułowane, należy odpowie-
dzieć negatywnie, podczas gdy Merck i rząd włoski są odmiennego zdania.
23. Tytułem wstępu należy przypomnieć, że na mocy art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 
sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec przepakowywania towarów ozna-
czonych tym znakiem towarowym, jako wyjątek od zasady swobodnego przepływu 
towarów, nie jest dopuszczalny, jeżeli wykonywanie tego prawa przez właściciela 
stanowi ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowskimi w rozu-
mieniu art. 30 zdanie drugie WE (obecnie art. 36 zdanie drugie TFUE) (zob. wyrok 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C–348/04 Boehringer Ingelheim i in., Zb.Orz. 
s. I–3391, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo).
24. Wykonywanie przez właściciela znaku towarowego prawa sprzeciwiania się prze-
pakowywaniu stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu powołanego 
przepisu, jeżeli przyczynia się do sztucznego podziału rynków między państwami 
członkowskimi i jeżeli ponadto przepakowywanie dokonywane jest w sposób za-
pewniający poszanowanie uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego 
(zob. ww. wyrok w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 17 i przytoczone tam 
orzecznictwo).
25. Trybunał stwierdził w tym ostatnim względzie, iż w przypadku gdy przepakowa-
nie jest dokonane na warunkach, które nie mogą naruszyć oryginalnego stanu pro-
duktu wewnątrz opakowania, zasadnicza funkcja znaku towarowego jako gwarancji 
pochodzenia zostaje zachowana. Zatem konsument czy użytkownik końcowy nie 
jest wprowadzony w błąd co do pochodzenia towaru, lecz otrzymuje w rzeczywisto-
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ści towary wyprodukowane pod wyłączną kontrolą właściciela znaku towarowego 
(zob. ww. wyroki: w sprawie BristolMyers Squibb i in., pkt 67; a także w sprawie MPA 
Pharma, pkt 39).
26. Trybunał podkreślił również, że niemożność powołania się przez właściciela zna-
ku na jego prawa do znaku towarowego, aby sprzeciwić się wprowadzeniu do obrotu 
pod tym znakiem towarów przepakowanych przez importera, równa się z przyzna-
niem importerowi pewnego uprawnienia, które w normalnych okolicznościach jest 
zastrzeżone dla samego właściciela znaku. W konsekwencji w interesie uprawnio-
nego z prawa do znaku jako właściciela znaku towarowego i w celu jego ochrony 
przed wszelkimi naruszeniami należy takie uprawnienie przyznać jedynie w zakresie, 
w jakim importer przestrzega również pewnych innych wymogów (zob. podobnie 
ww. wyroki: w sprawie BristolMyers Squibb i in., pkt 68, 69; a także w sprawie MPA 
Pharma, pkt 40, 41).
27. Z utrwalonego orzecznictwa, a w szczególności z wyroków, o wykładnię których 
wnosi do Trybunału sąd krajowy, wynika zatem, że właściciel znaku towarowego nie 
może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczni-
czego oznaczonego jego znakiem towarowym i przepakowanego przez importera, 
który ponownie nałożył na niego tenże znak towarowy:

 – jeżeli zostanie wykazane, że taki sprzeciw przyczyniłby się do sztucznego po-
działu rynków między państwami członkowskimi, zwłaszcza z tego względu, że 
przepakowanie to jest konieczne, aby wprowadzić produkt do obrotu w państwie 
członkowskim przywozu;

 – jeżeli zostanie wykazane, że przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego 
stanu produktu wewnątrz opakowania;

 – jeżeli na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wskazany podmiot, który doko-
nał przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu;

 – jeżeli wygląd przepakowanego produktu nie będzie w stanie zaszkodzić reno-
mie znaku towarowego i podmiotu będącego jego właścicielem, co oznacza 
w szczególności, że opakowanie nie może być uszkodzone, złej jakości lub nie-
schludne, oraz

 – jeżeli importer zawiadomi właściciela znaku towarowego przed wprowadzeniem 
przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę 
przepakowanego produktu (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie Hof-
fmannLa Roche, pkt 14; w sprawie BristolMyers Squibb i in., pkt 79; w sprawie 
MPA Pharma, pkt 50; w sprawie Boehringer Ingelheim i in., pkt 21; a także wyrok 
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C–276/05 The Wellcome Foundation, Zb.Orz. 
s. I–10479, pkt 23).

28. Co się tyczy wymogu będącego przedmiotem spraw przed sądem krajowym, że 
na nowym opakowaniu ma być wyraźnie wskazany podmiot, który dokonał prze-
pakowania produktu, wymóg ten uzasadnia interes właściciela znaku towarowego 
w tym, aby konsument lub użytkownik końcowy nie doszedł do wniosku, że to wła-
ściciel jest odpowiedzialny za przepakowanie (zob. ww. wyroki: w sprawie Bristol-
Myers Squibb i in., pkt 70; a także w sprawie MPA Pharma, pkt 42).
29. Jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 34 i 35 jego opinii, ten interes właściciela 
jest całkowicie zabezpieczony, wówczas gdy na opakowaniu przepakowanego pro-
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duktu figuruje wyraźnie nazwa przedsiębiorstwa, na zlecenie i zgodnie z instrukcja-
mi którego dokonano przepakowania i które przejmuje za to przepakowanie odpo-
wiedzialność. Tego typu wskazanie, pod warunkiem że zostanie wydrukowane w taki 
sposób, że zostanie zrozumiane przez normalnie uważną osobę, jest zatem w stanie 
wyeliminować błędne wrażenie w odczuciu konsumenta lub użytkownika końcowe-
go, że przepakowania produktu dokonał właściciel.
30. Ponadto fakt, iż przedsiębiorstwo to przejmuje pełną odpowiedzialność za czyn-
ności związane z przepakowaniem, sprawia, że właściciel może dochodzić swych 
praw i w razie potrzeby otrzymać odszkodowanie w przypadku, gdy przepakowanie 
naruszyło oryginalny stan produktu wewnątrz opakowania lub gdy wygląd przepa-
kowanego produktu jest taki, że mógłby zaszkodzić renomie znaku towarowego. 
Należy zaznaczyć w tym względzie, że w takim przypadku przedsiębiorstwo, które 
figuruje jako podmiot dokonujący przepakowania na nowym opakowaniu przepako-
wanego produktu, będzie odpowiadać za wszelkie szkody wyrządzone przez przed-
siębiorstwo, które rzeczywiście dokonało przepakowania i nie może uwolnić się ze 
swej odpowiedzialności, twierdząc zwłaszcza, że przedsiębiorstwo to działało nie-
zgodnie z jego instrukcjami.
31. W tych okolicznościach właściciel znaku towarowego nie posiada uzasadnionego 
interesu w tym, aby wymagać, że na opakowaniu ma figurować nazwa przedsiębior-
stwa, które rzeczywiście dokonało przepakowania, z tego tylko względu, że przepa-
kowanie może naruszyć oryginalny stan tego produktu, a w konsekwencji naruszyć 
ewentualnie prawa do znaku towarowego.
32. Interes właściciela znaku towarowego w zachowaniu oryginalnego stanu 
produktu wewnątrz opakowania jest bowiem wystarczająco chroniony przez wy-
móg, o którym mowa w pkt 27 niniejszego wyroku, w myśl którego należy wyka-
zać, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu omawianego pro-
duktu. Takie wykazanie należy, w okolicznościach spraw przed sądem krajowym, 
do posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z instrukcjami 
którego przepakowanie zostało dokonane i który przejmuje za to przepakowanie 
odpowiedzialność.
33. Merck utrzymuje jednak, że aby chronić konsumentów, konieczne jest wska-
zanie na opakowaniu przepakowanego produktu nazwy przedsiębiorstwa, które 
rzeczywiście dokonało przepakowania. W interesie tychże konsumentów leży, aby 
znać nazwę tego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku, gdy mogą oni na pod-
stawie swojego prawa krajowego wnieść powództwo nie tylko przeciwko posiada-
czowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, lecz również przeciwko podmiotowi 
dokonującemu przepakowania wówczas, gdy ponieśli oni szkody w rezultacie tego 
przepakowania.
34. Argumentacji tej nie można jednak uwzględnić. Wystarczy stwierdzić w tym 
względzie, iż z treści art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 wyraźnie wynika, że przewidzia-
ny w tym przepisie wyjątek od zasady wyczerpania praw przyznanych przez znak to-
warowy ogranicza się do ochrony uzasadnionych interesów właściciela znaku towa-
rowego, a szczególną ochronę uzasadnionych interesów konsumentów, jako taką, 
zapewniają inne instrumenty prawne.
35. W każdym razie, nawet przy założeniu, że interesy właściciela znaku towarowego 
pokrywają się jedynie częściowo z interesami konsumenta, nie zmienia to faktu, iż, 
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jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 42 i 43 swej opinii, wskazanie na opakowa-
niu produktu przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za jego przepakowanie umożliwia 
właściwe poinformowanie konsumenta z punktu widzenia prawa do znaku towaro-
wego.
36. Z całości powyższych rozważań wynika, iż wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 
89/104 należy dokonywać w ten sposób, że nie zezwala on właścicielowi znaku to-
warowego, który dotyczy produktu leczniczego będącego przedmiotem importu 
równoległego, na sprzeciwienie się dalszemu wprowadzaniu do obrotu tego prze-
pakowanego produktu, z tego jedynie względu, że nowe opakowanie wskazuje 
jako podmiot przepakowujący, nie przedsiębiorstwo, które na zlecenie dokonało 
rzeczywiście przepakowania omawianego produktu i które posiada pozwolenie na 
przepakowanie, lecz przedsiębiorstwo, które posiada pozwolenie na dopuszczenie 
omawianego produktu do obrotu, zgodnie z instrukcjami którego dokonano przepa-
kowania i które przejmuje za to przepakowanie odpowiedzialność.
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3. C–129/17 (25.07.2018) 
Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar 
Forklift Europe BV przeciwko Duma Forklifts NV, 
G.S. International BVBA

usuwanie znaków z towarów objętych procedurą składu celnego bez zgody wła-
ściciela znaku i umieszczania na nich innych oznaczeń

wyrOK trybunału (druga izba) z dnia 25 lipca 2018 r.  
w sprawie C–129/17 mitsubishi Shoji Kaisha ltd, mitsubishi Caterpillar Forklift 

europe bV przeciwko Duma Forklifts nV, g.S. International bVba

teza

artykuł 5 dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we z dnia 22 paź-
dziernika 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 rozporządzenia rady (we) 
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego unii europej-
skiej należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może 
sprzeciwić się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała z towarów objętych, 
jak w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym, procedurą składu cel-
nego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczała na nich inne 
oznaczenia w celu dokonania przywozu tych towarów lub wprowadzenia ich do 
obrotu w eOg, gdzie nie były dotąd jeszcze sprzedawane.

wyrOK

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 
art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 październi-
ka 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-
cych się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) oraz art. 9 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii 
Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu toczącego się między Mitsubishi 
Shoji Kaisha Ltd (zwaną dalej „Mitsubishi”) i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV 
(zwaną dalej „MCFE”) a Duma Forklifts NV (zwaną dalej „Dumą”) i G.S. Internatio-
nal BVBA (zwaną dalej „GSI”) w przedmiocie żądania mającego w szczególności na 
celu zaprzestanie przez te ostatnie spółki usuwania z wózków widłowych Mitsubishi 
nabywanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oznaczeń identycz-
nych ze znakami towarowymi należącymi do Mitsubishi i umieszczania na nich no-
wych oznaczeń.
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Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Mitsubishi, mająca siedzibę w Japonii, jest właścicielem następujących znaków Mit-
subishi. MCFE, mająca siedzibę w Niderlandach, jest wyłącznie uprawniona do pro-
dukcji wózków widłowych opatrzonych znakami towarowymi Mitsubishi i wprowa-
dzenia ich do obrotu w EOG.
Główną działalnością Dumy, z siedzibą w Belgii, jest zakup i sprzedaż na całym świe-
cie wózków widłowych, zarówno nowych, jak i używanych. Ponadto oferuje ona do 
sprzedaży własne wózki widłowe pod nazwami „GSI”, „GS” czy „Duma”. Swego cza-
su należała ona do sieci oficjalnych dystrybutorów wózków widłowych Mitsubishi 
w Belgii.
GSI, również mająca siedzibę w Belgii, jest powiązana z Dumą, z którą łączą ją wspól-
ne kierownictwo i siedziba. Jej działalność obejmuje produkcję i naprawę wózków 
widłowych, które na skalę światową hurtowo importuje i eksportuje wraz z częścia-
mi zamiennymi. Zajmuje się ona także przystosowywaniem wózków widłowych do 
obowiązujących w Europie norm, opatruje je własnymi numerami serii i dostarcza je 
Dumie wraz z wystawionymi certyfikatami zgodności UE.
Z postanowienia odsyłającego wynika, że pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 19 listopada 
2009 r. Duma i GSI dokonywały importu równoległego wózków widłowych opatrzo-
nych znakami towarowymi Mitsubishi do EOG bez zgody właściciela tych znaków.
Od dnia 20 listopada 2009 r. Duma i GSI nabywają od spółki wchodzącej w skład 
koncernu Mitsubishi poza EOG wózki widłowe, które wprowadzają na terytorium 
EOG, gdzie obejmują je procedurą składu celnego. Usuwają one następnie z tych 
towarów wszystkie oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi Mitsubishi, do-
konują modyfikacji niezbędnych do przystosowania ich do norm obowiązujących 
w Unii, zamieniają tablice znamionowe i numery serii oraz umieszczają na nich wła-
sne oznaczenia. Spółki te dokonują przywozu tych towarów, a następnie prowadzą 
nimi obrót w EOG i poza tym obszarem.
Mitsubishi i MCFE wniosły pozew do rechtbank van koophandel te Brussel (sądu go-
spodarczego w Brukseli, Belgia), żądając w szczególności nakazania zaprzestania tych 
działań. Ponieważ ich żądania zostały oddalone wyrokiem z dnia 17 marca 2010 r., 
wniosły one apelację od tego wyroku do hof van beroep te Brussel (sądu apelacyjne-
go w Brukseli), przed którym domagały się zakazania zarówno prowadzenia handlu 
równoległego wózkami widłowymi opatrzonymi znakami towarowymi Mitsubishi, 
jak i przywozu i sprzedaży wózków widłowych, w przypadku których usunięto ozna-
czenia identyczne z tymi znakami i umieszczono nowe oznaczenia.
Przed tym sądem Mitsubishi utrzymywała, że usuwanie oznaczeń z wózków widło-
wych nabywanych poza EOG i umieszczanie na nich nowych oznaczeń, usuwanie 
tablic znamionowych i numerów seryjnych, dokonywanie przywozu tych wózków 
widłowych oraz obrót nimi w EOG narusza prawa, które przysługują jej z tytułu zna-
ków towarowych Mitsubishi. Podniosła ona w szczególności, że usuwanie oznaczeń 
identycznych z tymi znakami towarowymi bez jej zgody stanowi obejście prawa wła-
ściciela znaku towarowego do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu 
w EOG towarów opatrzonych tym znakiem i narusza pełnione przez znak funkcje 
wskazywania pochodzenia i zagwarantowania jakości, jak również jego funkcje in-
westycyjną i reklamową. W tym zakresie Mitsubishi zwraca uwagę na fakt, że mimo 
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usuwania tych oznaczeń konsumenci wciąż rozpoznają w tych towarach wózki wi-
dłowe Mitsubishi.
Duma i GSI twierdziły w szczególności, że powinny być uznane za producentów wóz-
ków widłowych, które nabywają poza EOG, ponieważ dokonują w nich modyfikacji 
w celu przystosowania ich do przepisów prawa Unii, a zatem mają prawo do umiesz-
czania na nich swoich własnych oznaczeń.
Sąd odsyłający stwierdził w odniesieniu do importu równoległego wózków widło-
wych opatrzonych znakami towarowymi Mitsubishi w EOG, że ten import stanowi 
naruszenie praw do znaków towarowych i uwzględnił żądania Mitsubishi i MCFE. 
Co się tyczy przywozu i prowadzenia sprzedaży w EOG, począwszy od 20 listopada 
2009 r., wózków widłowych Mitsubishi pochodzących z państw niebędących człon-
kami EOG, w przypadku których usunięto oznaczenia identyczne ze znakami towaro-
wymi Mitsubishi i umieszczono nowe oznaczenia, sąd odsyłający zauważył, że Trybu-
nał nie rozstrzygał jeszcze kwestii, czy działania takie jak te dokonywane przez Dumę 
i GSI stanowią używanie, którego właściciel znaku towarowego może zakazać, przy 
czym wskazał, że orzecznictwo Trybunału dostarcza wskazówek pozwalających mu 
na przyjęcie założenia, że odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca.
W tych okolicznościach hof van beroep te Brussel postanowił zawiesić postępowa-
nie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) 

a) „Czy na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 
właściciel znaku towarowego ma prawo do sprzeciwienia się temu, by osoba 
trzecia bez jego zgody usuwała wszystkie znajdujące się na towarach oznacze-
nia, które są identyczne ze znakami towarowymi (de-branding), jeżeli towary 
te – jak w przypadku towarów objętych procedurą składu celnego – nie zostały 
jeszcze wprowadzone do obrotu w obrębie [EOG], a dokonywane przez osobę 
trzecią usuwanie ma na celu dokonanie przywozu towarów lub ich wprowa-
dzenie do obrotu w [EOG]?

b) Czy odpowiedź na pytanie pierwsze lit. a) zależy od tego, czy przywóz lub 
wprowadzenie do obrotu towarów w [EOG] następuje pod własnym znakiem 
identyfikacyjnym umieszczonym przez osoby trzecie (re-branding)?

2) Czy na odpowiedź na pytanie pierwsze ma wpływ to, że w ten sposób przywie-
zione lub wprowadzone do obrotu towary są ciągle rozpoznawane przez właści-
wy krąg odbiorców składający się z przeciętnych konsumentów po wyglądzie ze-
wnętrznym lub modelu jako pochodzące od właściciela znaku towarowego?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
28. Poprzez swoje dwa pytania, które należy przeanalizować łącznie, sąd odsyłający 
zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia 
nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego 
może sprzeciwić się temu, by osoba trzecia bez jego zgody usuwała z towarów ob-
jętych, jak w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym, procedurą składu 
celnego wszystkie oznaczenia identyczne z tym znakiem i umieszczała na nich inne 
oznaczenia w celu dokonania ich przywozu lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, 
gdzie nie były dotąd jeszcze sprzedawane.
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29. Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, 
których treść jest identyczna, należy interpretować w ten sam sposób (zob. po-
dobnie postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r., UDV North America, C–62/08, 
EU:C:2009:111, pkt 42).
30. W tym względzie należy przypomnieć, że dyrektywa 2008/95, którą przeprowa-
dzono ujednolicenie dyrektywy 89/104, ma na celu, jak wynika z jej motywów 1 i 2, 
zniesienie między państwami członkowskimi różnic w zakresie znaków towarowych, 
które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadcze-
nia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku. Prawo znaków 
towarowych stanowi bowiem zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, 
którego ustanowienie i utrzymanie jest celem prawa Unii. W takim systemie przed-
siębiorstwa muszą być w stanie przywiązać do siebie klientów poprzez jakość swoich 
towarów i usług, co jest możliwe wyłącznie dzięki istnieniu oznaczeń odróżniających 
pozwalających na ich zidentyfikowanie (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal Fo-
otball Club, C–206/01, EU:C:2002:651, pkt 46, 47 i przytoczone tam orzecznictwo).
31. Przypomnienia wymaga również, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 i art. 13 
ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 ograniczają wyczerpanie praw przysługujących 
właścicielowi z tytułu znaku towarowego wyłącznie do przypadku, gdy towary zo-
stały wprowadzone do obrotu w EOG. Przepisy te umożliwiają właścicielowi prowa-
dzenie obrotu jego towarami poza EOG bez spowodowania wyczerpania jego praw 
w ramach tego obszaru. Poprzez doprecyzowanie, że wprowadzenie na rynek poza 
EOG nie wyczerpuje praw właściciela do sprzeciwienia się przywozowi tych towa-
rów bez jego zgody, prawodawca Unii umożliwił właścicielowi znaku towarowego 
kontrolowanie pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG towarów opatrzonych 
jego znakiem (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r., Silhouette International 
Schmied, C–355/96, EU:C:1998:374, pkt 26; z dnia 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff 
i Levi Strauss, od C–414/99 do C–416/99, EU:C:2001:617, pkt 32, 33; a także z dnia 
18 października 2005 r., Class International, C–405/03, EU:C:2005:616, pkt 33).
32. W tym względzie Trybunał wielokrotnie podkreślał, że w celu zapewnienia 
ochrony praw przyznanych przez znak towarowy kluczowe jest, by właściciel znaku 
towarowego zarejestrowanego w jednym lub w kilku z państw członkowskich mógł 
kontrolować pierwsze wprowadzenie do obrotu w EOG towarów opatrzonych tym 
znakiem (wyroki: z dnia 15 października 2009 r., Makro Zelfbedieningsgroothandel 
i in., C–324/08, EU:C:2009:633, pkt 32; z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in., C–324/09, 
EU:C:2011:474, pkt 60; a także z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C–379/14, 
EU:C:2015:497, pkt 31). Z orzecznictwa Trybunału wynika ponadto, że to prawo 
właściciela znaku towarowego odnosi się do każdego egzemplarza tego towaru 
(zob. podobnie wyroki: z dnia 1 lipca 1999 r., Sebago i Maison Dubois, C–173/98, 
EU:C:1999:347, pkt 19, 20; a także z dnia 3 czerwca 2010 r., Coty Prestige Lancaster 
Group, C–127/09, EU:C:2010:313, pkt 31).
33. Co więcej, art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 2008/95 i art. 9 ust. 1 zda-
nie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 przyznają właścicielowi zarejestrowane-
go znaku towarowego prawo wyłączne, które zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) i b) tej 
dyrektywy i z art. 9 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia uprawnia właściciela do 
zakazania każdej osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania w obrocie 
handlowym oznaczenia identycznego z jego znakiem dla towarów lub usług iden-
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tycznych z tymi, dla których ów znak został zarejestrowany, lub oznaczenia, w przy-
padku którego z powodu jego identyczności z tym znakiem lub jego podobieństwa 
do tego znaku bądź podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tym znakiem 
i danym oznaczeniem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbior-
ców, które obejmuje także prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze zna-
kiem towarowym.
34. Trybunał miał już wielokrotnie możliwość stwierdzić, że prawo wyłączne zostało 
przyznane właścicielowi znaku towarowego po to, aby umożliwić mu ochronę jego 
szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, to znaczy umożliwić mu zadba-
nie o to, by znak ów mógł pełnić właściwe mu funkcje, co oznacza, że wykonywa-
nie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie danego 
oznaczenia przez osobę trzecią narusza lub może naruszać pełnione przez znak funk-
cje. Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku 
towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia to-
waru lub usługi, ale również inne jego funkcje takie jak w szczególności funkcję pole-
gającą na zagwarantowaniu jakości tego towaru lub usługi czy też funkcję komunika-
cyjną, inwestycyjną lub reklamową (zob. wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., Arsenal 
Football Club, C–206/01, pkt 51; z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C–487/07, 
EU:C:2009:378, pkt 58; z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C–236/08 
do C–238/08, EU:C:2010:159, pkt 77, 79; a także z dnia 22 września 2011 r., Interflora 
i Interflora British Unit, C–323/09, EU:C:2011:604, pkt 37, 38).
35. Jeżeli chodzi o powyższe funkcje, warto przypomnieć, że podstawową funkcją 
znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy, 
że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego 
przedsiębiorstwa, umożliwiając mu odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów 
i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Go-
ogle France i Google, od C–236/08 do C–238/08, pkt 82 i przytoczone tam orzecznic-
two). Znak towarowy służy w szczególności poświadczeniu, że wszystkie oznaczone 
nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub dostarczone pod kontrolą jedne-
go przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość, co 
jest potrzebne do tego, by znak towarowy mógł odgrywać swoją rolę zasadniczego 
elementu w systemie niezakłóconej konkurencji (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 li-
stopada 2002 r., Arsenal Football Club, C–206/01, pkt 48; a także z dnia 12 lipca 
2011 r., L’Oréal i in., C–324/09, pkt 80).
36. Przez inwestycyjną funkcję znaku towarowego rozumie się możliwość wykorzy-
stania przez właściciela znaku do zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalającej na 
pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów za pomocą rozmaitych technik 
handlowych. W ten sposób, w przypadku gdy używanie przez osobę trzecią taką jak 
konkurent właściciela znaku towarowego oznaczenia identycznego z tym znakiem 
dla towarów lub usług identycznych z towarami i usługami, dla których ów znak 
jest zarejestrowany, istotnie ogranicza wykorzystanie przez właściciela jego znaku 
do celów zdobycia lub utrzymania reputacji pozwalającej na pozyskanie i przywiąza-
nie do siebie konsumentów, takie używanie narusza omawianą funkcję. Wspomnia-
ny właściciel jest w rezultacie uprawniony do zakazania takiego używania na mocy 
art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 lub w przypadku unijnego znaku towarowego 
na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. podobnie wyrok z dnia 
22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C–323/09, pkt 60–62).
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37. Funkcja reklamowa z kolei polega na wykorzystaniu znaku w celach reklamo-
wych, aby dostarczyć konsumentowi informacji na temat towarów lub usług i prze-
konać go do ich zakupu. W związku z powyższym właściciel znaku towarowego jest 
w szczególności uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego 
zgody, używania oznaczenia identycznego z jego znakiem dla towarów lub usług 
identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten jest zarejestrowany, 
jeżeli owo używanie negatywnie wpływa na możliwość wykorzystania znaku przez 
właściciela jako elementu promocji sprzedaży lub instrumentu strategii handlowej 
(zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C–236/08 
do C–238/08, pkt 91, 92).
38. Co się tyczy pojęcia „używania w obrocie handlowym”, Trybunał miał już okazję 
stwierdzić, że wyliczenie rodzajów używania, którego właściciel znaku towarowego 
może zakazać, zawarte w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2008/95 i w art. 9 ust. 2 rozporzą-
dzenia nr 207/2009, nie jest wyczerpujące (zob. wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r., 
Arsenal Football Club, C–206/01, EU:C:2002:651, pkt 38; z dnia 25 stycznia 2007 r., 
Adam Opel, C–48/05, EU:C:2007:55, pkt 16; a także z dnia 23 marca 2010 r., Google 
France i Google, od C–236/08 do C–238/08, pkt 65) oraz że obejmuje ono wyłącz-
nie czynne zachowania osoby trzeciej (zob. wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, 
C–179/15, EU:C:2016:134, pkt 40).
39. Trybunał zauważył również, że używane w obrocie handlowym oznaczenia iden-
tycznego ze znakiem towarowym lub wykazującego względem niego podobieństwa 
wymaga, by używanie to miało miejsce w kontekście działalności handlowej mającej 
na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (zob. wyrok 
z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C–379/14, EU:C:2015:497, pkt 43 i przyto-
czone tam orzecznictwo). Trybunał wyjaśnił, że wyrażeń „używanie” i „w obrocie 
handlowym” nie można interpretować w ten sposób, iż dotyczą one wyłącznie bez-
pośrednich stosunków między przedsiębiorcą a konsumentem, a w szczególności, że 
do używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dochodzi wówczas, 
gdy podmiot gospodarczy używa tego oznaczenia w ramach własnej komunikacji 
handlowej (zob. wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C–379/14, pkt 40, 41 
i przytoczone tam orzecznictwo).
40. W niniejszym wypadku z postanowienia odsyłającego wynika, że Duma i GSI, 
bez zgody Mitsubishi, nabywają poza EOG wózki widłowe Mitsubishi i wprowadza-
ją je na terytorium EOG, gdzie wózki te zostają objęte procedurą składu celnego. 
Podczas gdy towary te są objęte procedurą składu celnego, spółki te całkowicie 
usuwają z nich oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi Mitsubishi, dokonują 
modyfikacji mających na celu przystosowanie ich do norm obowiązujących w Unii, 
zamieniają tablice znamionowe i numery seryjne, umieszczają na nich własne ozna-
czenia, a następnie dokonują ich przywozu i prowadzą nimi obrót w EOG i poza tym 
obszarem.
41. W odróżnieniu od spraw zakończonych wyrokami przywołanymi w pkt 31 ni-
niejszego wyroku, towary, których dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, nie 
są więc opatrzone znakami towarowymi w momencie dokonania ich przywozu 
i prowadzenia nimi obrotu w EOG i poza tym obszarem. W odróżnieniu także od 
innych wyroków przytoczonych w pkt 34–39 niniejszego wyroku, osoby trzecie nie 
wydają się używać w tym momencie w jakikolwiek sposób oznaczeń identycznych 
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z omawianymi znakami towarowymi lub oznaczeń wykazujących względem nich po-
dobieństwa, a w szczególności nie czynią tego w ramach ich komunikacji handlo-
wej. Powyższe różni sprawę w postępowaniu głównym od okoliczności opisanych 
w pkt 86 wyroku z dnia 8 lipca 2010 r., Portakabin (C–558/08, EU:C:2010:416), do 
którego odniósł się sąd odsyłający, a w którym Trybunał wskazał, że w przypadku 
gdy sprzedawca usuwa bez zgody właściciela znaku towarowego umieszczoną na 
towarach wzmiankę o tym znaku i zastępuje ją etykietą, na której widnieje nazwa 
tego sprzedawcy, skutkiem czego znak towarowy wytwórcy danych towarów jest 
całkowicie niewidoczny, właściciel rzeczonego znaku jest uprawniony sprzeciwić się 
temu, by taki sprzedawca używał jego znaku w celu promowania własnej sprzedaży, 
ponieważ narusza to podstawową funkcję tego znaku towarowego.
42. Niemniej jednak należy zauważyć, po pierwsze, że usunięcie oznaczeń identycz-
nych ze znakiem towarowym uniemożliwia, by towary, dla których znak ten jest zare-
jestrowany, były przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu w EOG opatrzone owym 
znakiem, a w rezultacie pozbawia jego właściciela skorzystania z podstawowego 
prawa, które zostało mu przyznane przez orzecznictwo przypomniane w pkt 31 ni-
niejszego wyroku, do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG 
towarów opatrzonych jego znakiem.
43. Po drugie, usunięcie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym i umiesz-
czenie na towarach nowych oznaczeń w celu pierwszego wprowadzenia na rynek 
w EOG narusza funkcje znaku towarowego.
44. Co się tyczy funkcji wskazywania pochodzenia, wystarczy przypomnieć, że 
w pkt 48 wyroku z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C–379/14), Trybunał 
zauważył już, iż każde działanie osoby trzeciej utrudniające właścicielowi znaku to-
warowego zarejestrowanego w jednym lub w kilku państwach członkowskich wyko-
nywanie jego prawa do kontrolowania pierwszego wprowadzenia do obrotu w EOG 
towarów oznaczonych tym znakiem towarowym ze swej natury narusza tę podsta-
wową funkcję znaku towarowego.
45. Sąd odsyłający zastanawia się nad wpływem, jaki może mieć fakt, że przywiezio-
ne lub wprowadzone do obrotu towary wciąż mogą być rozpoznane przez właściwy 
krąg odbiorców składający się z przeciętnych konsumentów po wyglądzie zewnętrz-
nym lub modelu jako pochodzące od właściciela znaku towarowego. Wskazuje on 
bowiem, że mimo usunięcia z wózków widłowych oznaczeń identycznych ze zna-
kiem towarowym i umieszczenia na nich nowych oznaczeń konsumenci wchodzący 
w skład właściwego kręgu odbiorców dalej postrzegają te towary jako wózki widło-
we Mitsubishi. W tym względzie należy zauważyć, że o ile podstawowa funkcja zna-
ku towarowego może zostać naruszona niezależnie od tej okoliczności, o tyle taka 
okoliczność może podkreślać skutki owego naruszenia.
46. Co więcej, usunięcie z towarów oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym 
i umieszczenie na nich nowych oznaczeń ogranicza możliwość przywiązania do sie-
bie klientów przez właściciela znaku poprzez jakość jego towarów i narusza funkcje 
inwestycyjną i reklamową znaku, jeżeli – tak jak w niniejszym wypadku – dany towar 
nie jest jeszcze sprzedawany pod tym znakiem na konkretnym rynku przez samego 
właściciela lub za jego zgodą. Okoliczność bowiem, że towary właściciela znaku to-
warowego zostają wprowadzone do obrotu przed wprowadzeniem ich tam pod tym 
znakiem przez niego samego, z tym skutkiem, że konsumenci poznają te towary, za-
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nim będą mieli możliwość skojarzenia ich z owym właścicielem, jest w stanie istotnie 
utrudnić wykorzystanie znaku przez rzeczonego właściciela do zdobycia reputacji 
pozwalającej na pozyskanie i przywiązanie do siebie konsumentów za pomocą roz-
maitych technik handlowych, a także posłużenie się nim jako elementem promocji 
sprzedaży lub instrumentem strategii handlowej. Poza tym takie działania pozbawia-
ją właściciela możliwości osiągnięcia, w drodze pierwszego wprowadzenia do obrotu 
w EOG, korzyści ekonomicznej z towaru opatrzonego znakiem towarowym, a zatem 
realizacji swojej inwestycji.
47. Po trzecie, poprzez naruszenie prawa właściciela znaku towarowego do kon-
trolowania pierwszego wprowadzenia na rynek w EOG towarów opatrzonych tym 
znakiem, a także funkcji znaku towarowego, dokonywane przez osobę trzecią bez 
zgody tego właściciela usuwanie z danych towarów oznaczeń identycznych z owym 
znakiem i umieszczanie na nich nowych oznaczeń w celu dokonania przywozu tych 
towarów i wprowadzenia ich do obrotu w EOG, a także w celu obejścia prawa właści-
ciela do zakazania przywozu tych towarów opatrzonych jego znakiem, są sprzeczne 
z celem zapewnienia niezakłóconej konkurencji.
48. Wreszcie w świetle przypomnianego w pkt 38 niniejszego wyroku orzecznictwa 
dotyczącego pojęcia „używania w obrocie handlowym”, należy wskazać, że działa-
nie polegające na usuwaniu przez osobę trzecią oznaczeń identycznych ze znakiem 
towarowym w celu umieszczenia własnych oznaczeń stanowi czynne zachowanie ze 
strony tej osoby trzeciej, które – ponieważ ma na celu dokonanie przywozu i prowa-
dzenie obrotu danymi towarami w EOG, a zatem występuje w kontekście działalno-
ści handlowej służącej uzyskaniu korzyści gospodarczej w rozumieniu orzecznictwa 
przypomnianego w pkt 39 niniejszego wyroku – może zostać uznane za używanie 
znaku w obrocie handlowym.
49. Z ogółu powyższych względów należy stwierdzić, że właściciel znaku towarowe-
go może na podstawie art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 
sprzeciwić się takim działaniom.
50. Na powyższy wniosek pozostaje bez wpływu okoliczność, że usuwanie oznaczeń 
identycznych ze znakiem towarowym i umieszczanie nowych oznaczeń odbywa się 
w momencie, gdy towary są jeszcze objęte procedurą składu celnego, ponieważ dzia-
łania te są dokonywane w celu dokonania ich przywozu i prowadzenia nimi obrotu 
do EOG, na co w sprawie w postępowaniu głównym wskazuje fakt, że Duma i GSI 
dokonują w wózkach widłowych modyfikacji w celu przystosowania ich do norm 
obowiązujących w Unii, a także, dodatkowo, fakt, że wózki te są następnie, przynaj-
mniej w części, faktycznie przywożone i wprowadzane do obrotu w EOG.
51. W tym kontekście należy również zauważyć, że art. 9 ust. 4 rozporządzenia 
nr 207/2009, zgodnie ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem 2015/2424, który 
znajduje zastosowanie do stanu faktycznego w postępowaniu głównym począwszy 
od dnia 23 marca 2016 r., upoważnia obecnie właściciela do uniemożliwienia wszyst-
kim osobom trzecim wprowadzania towarów – w ramach obrotu handlowego – na 
terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy 
towary te, w tym opakowania, pochodzą z państw trzecich i opatrzone są – bez 
zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny z unijnym znakiem towaro-
wym zarejestrowanym w odniesieniu do takich towarów lub którego nie można od-
różnić – pod względem jego istotnych cech – od tego znaku towarowego. To prawo 
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właściciela wygasa jedynie wówczas, gdy w toku postępowania służącego ustaleniu, 
czy doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego, zgłaszający lub posiadacz 
towarów udowodnią, że właścicielowi nie przysługuje prawo do zakazania wprowa-
dzania towarów na rynek w państwie końcowego przeznaczenia.
52. W świetle powyższych rozważań odpowiedź na przedstawione pytania winna 
brzmieć: art. 5 dyrektywy 2008/95 i art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 należy inter-
pretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się temu, 
by osoba trzecia bez jego zgody usuwała z towarów objętych, jak w okolicznościach 
sprawy w postępowaniu głównym, procedurą składu celnego wszystkie oznaczenia 
identyczne z tym znakiem i umieszczała na nich inne oznaczenia w celu dokonania 
przywozu tych towarów lub wprowadzenia ich do obrotu w EOG, gdzie nie były do-
tąd jeszcze sprzedawane.
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4. C–642/16 (17.05.2018) 
Junek Europ-Vertrieb GmbH przeciwko  
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Dodatkowa etykieta

wyrOK trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r.  
w sprawie C–642/16 junek europ-Vertrieb gmbH  

przeciwko lohmann & rauscher International gmbH & Co. Kg

teza

artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia rady (we) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie znaku towarowego [unii europejskiej] należy interpretować w ten spo-
sób, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się dokonywaniu przez 
importera równoległego dalszego obrotu wyrobem medycznym w jego oryginal-
nym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, jeżeli importer opatrzy produkt 
dodatkową etykietą taką jak etykieta będąca przedmiotem postępowania głów-
nego, która ze względu na treść, funkcję, rozmiar, sposób przedstawienia i miejsce 
umieszczenia nie stanowi ryzyka dla gwarancji pochodzenia wyrobu medycznego 
oznaczonego danym znakiem towarowym.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 13 
ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Junek EuropVertrieb 
GmbH, importerem równoległym wyrobów sanitarnych o przeznaczeniu medycz-
nym oraz materiałów opatrunkowych, a Lohmann & Rauscher International GmbH 
& Co. KG, wytwórcą takich towarów, w przedmiocie materiałów opatrunkowych 
wyprodukowanych przez tę ostatnią spółkę, które zostały importowane równole-
gle do Niemiec i tam są sprzedawane przez Junek EuropVertrieb po ich przeety-
kietowaniu.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne
Lohmann & Rauscher International jest właścicielem unijnego znaku towarowego 
Debrisoft nr 8852279, zarejestrowanego w dniu 22 czerwca 2010 r. dla „wyrobów 
sanitarnych do celów medycznych”, „plastrów” i „materiałów opatrunkowych”. Wy-
twarza ona i wprowadza do obrotu między innymi produkt „Debrisoft do higieny 
rany, STERYLNY, 10 × 10 cm, 5 sztuk”, czyli środki opatrunkowe stosowane przy po-
wierzchownych zranieniach skóry.
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Junek Europ-Vertrieb, spółka z siedzibą w Austrii, rozprowadza w Niemczech spro-
wadzone w drodze importu równoległego wyroby sanitarne o przeznaczeniu me-
dycznym oraz materiały opatrunkowe wyprodukowane przez Lohmann & Rauscher 
Internati onal i wyeksportowane do Austrii.
W dniu 25 maja 2012 r. Lohmann & Rauscher Internati onal nabyła w aptece w Düs-
seldorfi e (Niemcy) opakowanie „Debrisoft  do higieny rany, STERYLNY, 10 × 10 cm, 
5 sztuk”, sprowadzonego wcześniej przez Junek EuropVertrieb z Austrii. Zanim pro-
dukt został sprzedany do apteki, Junek EuropVertrieb umieściła na opakowaniu 
produktu etykietę (zwaną dalej „sporną etykietą”), która zawierała następujące 
dane: przedsiębiorstwo odpowiedzialne za import, jego adres i numer telefonu, kod 
kreskowy oraz centralny numer farmaceutyczny. Etykieta została umieszczona na 
niezadrukowanej części opakowania i nie zakrywała znaku towarowego Lohmann 
& Rauscher Internati onal.
Opakowanie produktu zostało zmienione w sposób ukazany poniżej, przy czym spor-
na etykieta została umieszczona w dolnej lewej części opakowania:

Junek Europ-Vertrieb nie poinformowała wcześniej Lohmann & Rauscher Internati o-
nal o reimporcie omawianego produktu i nie udostępniła też opakowania produktu 
zmienionego poprzez naklejenie spornej etykiety. Lohmann & Rauscher Internati o-
nal uznała, że zachowanie Junek EuropVertrieb stanowiło naruszenie praw do nale-
żącego do niej znaku towarowego Debrisoft .
W konsekwencji wniosła ona do Landgericht Düsseldorf (sądu krajowego w Düs-
seldorfi e, Niemcy) powództwo, występując w szczególności o zakazanie Junek Eu-
ropVertrieb, pod rygorem zastosowania kary pieniężnej, używania w obrocie han-
dlowym bez jej zgody wspomnianego znaku towarowego w celu oznaczania środków 
opatrunkowych do higieny rany oraz o nakazanie tej spółce wycofania z obrotu 
i zniszczenia wskazanych towarów.
Landgericht Düsseldorf uwzględnił to powództwo. 
Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfi e, Niemcy) oddalił 
apelację wniesioną przez Junek EuropVertrieb od wyroku Landgericht Düsseldorf, 
z zastrzeżeniem, że zakaz używania rozpatrywanego znaku towarowego dotyczy wy-
łącznie Niemiec. Junek EuropVertrieb wniosła na ten wyrok skargę rewizyjną (Revi-
sion) do Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości, Niemcy).
Zdaniem sądu odsyłającego rozstrzygnięcie wniesionego do niego sporu zależy od 
odpowiedzi na pytanie, czy wypracowane przez Trybunał zasady dotyczące impor-



409

C–642/16 (17.05.2018)

tu równoległego produktów leczniczych, zgodnie z którymi wcześniejsza informacja 
i udostępnienie próbki opakowania na żądanie właściciela znaku towarowego sta-
nowią przesłankę wyczerpania praw do znaku towarowego, odnoszą się również do 
importu równoległego wyrobów medycznych.
Po pierwsze, sąd odsyłający wskazuje z jednej strony, że zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału samo przepakowanie produktu opatrzonego znakiem towarowym naru-
sza specyficzny przedmiot znaku, jakim jest zagwarantowanie pochodzenia ozna-
czonego nim towaru. Powołuje się on w szczególności na wyroki z dnia 23 kwiet-
nia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C–143/00, EU:C:2002:246), a także z dnia 
26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C–348/04, EU:C:2007:249), w któ-
rych Trybunał orzekł, że przepakowanie produktów leczniczych przez podmiot 
trzeci bez zgodny właściciela może stanowić realne zagrożenie dla owej gwarancji 
pochodzenia oraz że w zakresie pojęciowym przepakowania mieści się również 
przeetykietowanie. 
Z drugiej strony z orzecznictwa Trybunału wynika, że sprzeciw właściciela znaku to-
warowego wobec dystrybucji przepakowywanych produktów leczniczych na mocy 
art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, który stanowi wyjątek od zasady swobod-
nego przepływu towarów, nie jest jednak dopuszczalny, jeżeli wykonywanie tego 
prawa przez właściciela znaku stanowi ukryte ograniczenie w handlu między pań-
stwami członkowskimi w rozumieniu art. 36 TFUE (wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r., 
BristolMyers Squibb i in., C–427/93, C–429/93 i C–436/93, EU:C:1996:282; a także 
z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C–348/04). Wynikałoby z tego, 
że właściciel znaku towarowego może zakazać zmieniania opakowania, które ozna-
cza jakiekolwiek przepakowanie produktu leczniczego opatrzonego jego znakiem 
i które z natury rzeczy stwarza ryzyko naruszenia oryginalnego stanu produktu lecz-
niczego, chyba że zachodzi pięć wymienionych poniżej przesłanek:

 – zostanie ustalone, że korzystanie przez właściciela z praw do znaku towarowe-
go w celu sprzeciwienia się obrotowi przepakowanymi produktami opatrzonymi 
tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomię-
dzy państwami członkowskimi;

 – zostanie wykazane, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu 
produktu wewnątrz opakowania; 

 – na nowym opakowaniu zostaną wyraźnie wskazane podmiot, który dokonał 
przepakowania produktu, oraz nazwa wytwórcy produktu;

 – wygląd przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzić reputacji znaku 
towarowego i jego właściciela; opakowanie nie może być zatem uszkodzone, złej 
jakości lub nieschludne; oraz

 – importer poinformuje właściciela znaku towarowego przed wprowadzeniem 
przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę 
przepakowanego produktu.

Po drugie, sąd odsyłający wskazuje, że stosowanie tych zasad nie ogranicza się do 
przypadków importu równoległego produktów leczniczych. I tak, w wyroku z dnia 
11 listopada 1997 r., Loendersloot (C–349/95, EU:C:1997:530), Trybunał orzekł, że 
kryteria dotyczące przepakowania produktów leczniczych co do zasady znajdują 
zastosowanie również do handlu równoległego napojami alkoholowymi. Podkreśla 
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on ponadto, że określenie podlegających spełnieniu przesłanek wyczerpania praw 
przyznanych przez znak towarowy zależy od legitymowanych prawem interesów 
właściciela znaku towarowego mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy 
z uwagi na cechy szczególne danego wyrobu.
Po trzecie, sąd odsyłający stwierdza, że w niniejszej sprawie doszło do przeetykietowa-
nia. Podobnie jak sąd apelacyjny, uznaje on, że umieszczona przez Junek EuropVertrieb 
sporna etykieta zawiera ważne informacje w języku państwa przywozu oraz że etykie-
ta ta może wzbudzić u konsumenta podejrzenie, iż w oferowanym mu produkcie pod-
miot trzeci bez zgody właściciela znaku towarowego dokonał na wcześniejszym etapie 
wprowadzenia do obrotu ingerencji, która mogła zmienić oryginalny stan produktu.
Po czwarte, co się tyczy kwestii, czy wypracowane przez Trybunał zasady dotyczą-
ce importu równoległego produktów leczniczych powinny znajdować nieograniczo-
ne zastosowanie do importu równoległego wyrobów medycznych, sąd odsyłający 
podkreśla, że chociaż wyroby medyczne nie są – w odróżnieniu od produktów lecz-
niczych – objęte procedurami wydawania pozwoleń, to jednak procedura oceny 
zgodności, niezbędna do uznania ich za zdatne do obrotu, czyni je zarówno z per-
spektywy wytwórcy, jak i z perspektywy konsumenta produktami szczególnie wraż-
liwymi, w przypadku których gwarancja pochodzenia zapewniana przez znak towa-
rowy ma – z powodu dużej odpowiedzialności wytwórcy – szczególne znaczenie.
Sąd odsyłający dodaje, że wyroby medyczne, podobnie jak produkty lecznicze, są 
wyrobami, które mają bezpośredni związek ze zdrowiem. Ponieważ konsument 
traktuje kwestię własnego zdrowia ze szczególną uwagą, trudno podważyć wniosek 
sądu apelacyjnego, że wyroby medyczne należą, podobnie jak produkty lecznicze, 
do produktów szczególnie wrażliwych, w przypadku których gwarancja pochodzenia 
zapewniana przez znak towarowy znajdujący się na produkcie ma – z powodu dużej 
odpowiedzialności wytwórcy – szczególne znaczenie.
W tych okolicznościach Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) po-
stanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pyta-
niem prejudycjalnym: 

„Czy art. 13 ust. 2 rozporządzenia […] nr 207/2009 należy interpretować w ten 
sposób, że właściciel znaku towarowego może sprzeciwić się dalszemu obrotowi 
wyrobem medycznym, sprowadzonym z innego państwa członkowskiego, w jego 
własnym, oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, na którym im-
porter umieścił dodatkową zewnętrzną etykietę, chyba że: 

 – zostanie ustalone, że korzystanie przez właściciela z praw do znaku towaro-
wego w celu sprzeciwienia się obrotowi pod tym znakiem towarowym pro-
duktem, na którym umieszczono nową etykietę, przyczynia się do sztucznego 
podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi, 

 – zostanie wykazane, że nowa etykieta nie może naruszyć oryginalnego stanu 
produktu wewnątrz opakowania,

 – na opakowaniu zostanie wyraźnie wskazane, kto opatrzył produkt nową ety-
kietą i kto jest jego wytwórcą;

 – wygląd produktu po umieszczeniu nowej etykiety nie jest w stanie zaszkodzić 
reputacji znaku towarowego i jego właściciela; opakowanie nie może być za-
tem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne; oraz
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 – importer poinformuje właściciela znaku towarowego przed wprowadzeniem 
produktu z nową etykietą do obrotu i dostarczy mu, na żądanie, próbkę tego 
produktu?”.

w przedmiocie pytania prejudycjalnego
21. Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 13 
ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że właściciel 
znaku towarowego może sprzeciwić się dokonywaniu przez importera równoległego 
dalszego obrotu wyrobem medycznym w jego oryginalnym opakowaniu wewnętrz-
nym i zewnętrznym, jeżeli importer opatrzy produkt dodatkową etykietą taką jak 
etykieta będąca przedmiotem postępowania głównego. Bardziej szczegółowo dąży 
on do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy zasady wypracowane przez Trybunał 
w wyrokach z dnia 11 lipca 1996 r., BristolMyers Squibb i in. (C–427/93, C–429/93 
i C–436/93, EU:C:1996:282), a także z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim 
(C–348/04, EU:C:2007:249), znajdują nieograniczone zastosowanie do importu rów-
noległego wyrobów medycznych. 
22. Na wstępie należy przypomnieć orzecznictwo Trybunału oraz wypracowane 
przez Trybunał zasady dotyczące importu równoległego produktów leczniczych.
23. W tym względzie z utrwalonego orzecznictwa wynika, że specyficznym przed-
miotem znaku towarowego jest zapewnienie gwarancji pochodzenia towaru opa-
trzonego tym znakiem, a przepakowanie towaru przez podmiot trzeci bez zgody 
właściciela znaku może stanowić realne zagrożenie dla owej gwarancji pochodzenia 
(zob. podobnie wyrok z dnia 10 listopada 2016 r., Ferring Lægemidler, C–297/15, 
EU:C:2016:857, pkt 14 i przytoczone tam orzecznictwo).
24. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału przepakowywanie produktów opatrzo-
nych znakiem towarowym samo w sobie narusza specyficzny przedmiot tego znaku 
i w tym kontekście nie jest konieczne badanie konkretnych skutków przepakowania 
dokonanego przez importera równoległego (zob. podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia 
2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C–348/04, pkt 15).
25. Ponadto należy zaznaczyć, iż w odniesieniu do art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy 
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodaw-
stw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, 
L 40, s. 1), sformułowanego w sposób analogiczny do art. 13 ust. 2 rozporządzenia 
nr 207/2009, Trybunał stwierdził, że na podstawie tego przepisu sprzeciw właściciela 
znaku towarowego wobec przepakowania – w zakresie, w jakim stanowi wyjątek 
od zasady swobodnego przepływu towarów – nie jest dopuszczalny, jeżeli wyko-
nywanie tego prawa przez właściciela znaku stanowi ukryte ograniczenie w handlu 
między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 36 zdanie drugie TFUE (wyro-
ki: z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in., C–143/00, EU:C:2002:246, 
pkt 18; z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C–348/04, pkt 16 i przy-
toczone tam orzecznictwo). 
26. Wykonywanie przez właściciela znaku towarowego prawa do sprzeciwienia 
się przepakowywaniu stanowi tego rodzaju ukryte ograniczenie w rozumieniu po-
wołanego przepisu, jeżeli przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy 
państwami członkowskimi i jeżeli ponadto przepakowywanie dokonywane jest 



412

XI.   IMPORT RÓWNOLEGŁY/PRZEPAKOWANIE

w sposób zapewniający poszanowanie legitymowanych prawem interesów właści-
ciela znaku, czyli w szczególności bez naruszenia oryginalnego stanu produktu lecz-
niczego i bez możliwości zaszkodzenia reputacji znaku towarowego (wyrok z dnia 
26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C–348/04, pkt 17 i przytoczone tam 
orzecznictwo).
27. Trybunał wypracował zatem zasady dotyczące ograniczenia wyczerpania praw 
przyznanych przez znak towarowy w kontekście importu równoległego produktów 
leczniczych (wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r., BristolMyers Squibb i in., C–427/93, 
C–429/93 i C–436/93, pkt 79; a także z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingel-
heim i in., C–348/04, pkt 32).
28. Zgodnie z tym orzecznictwem na podstawie art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy 
89/104 właściciel znaku towarowego może w sposób legitymowany prawem sprze-
ciwić się dalszemu obrotowi w państwie członkowskim produktem farmaceutycz-
nym sprowadzonym z innego państwa członkowskiego, jeżeli importer przepakował 
ten produkt i ponownie opatrzył go znakiem towarowym, chyba że:

 – zostanie ustalone, że korzystanie przez właściciela z praw do znaku towarowego 
w celu sprzeciwienia się obrotowi przepakowanym produktem opatrzonym tym 
znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy 
państwami członkowskimi;

 – zostanie wykazane, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu 
produktu wewnątrz opakowania;

 – na opakowaniu zostaną wyraźnie wskazane podmiot, który dokonał przepakowa-
nia produktu, oraz nazwa wytwórcy produktu;

 – wygląd przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzić reputacji znaku 
towarowego i jego właściciela; etykieta nie może być zatem uszkodzona, złej ja-
kości lub nieschludna;

 – importer poinformuje właściciela znaku towarowego przed wprowadzeniem 
przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę 
przepakowanego produktu.

29. Pięć wymienionych w poprzednim punkcie przesłanek, które w przypadku ich 
spełnienia uniemożliwiają właścicielowi znaku towarowego sprzeciwienie się w spo-
sób legitymowany prawem dalszemu obrotowi danym produktem, znajduje zasto-
sowanie wyłącznie wówczas, gdy importer dokonał przepakowania tego produktu.
30. Co się tyczy pojęcia przepakowania, Trybunał wyjaśnił, że obejmuje ono przeety-
kietowanie produktów leczniczych opatrzonych znakiem towarowym (wyrok z dnia 
26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C–348/04, pkt 28).
31. Niemniej jednak należy podkreślić, że stan faktyczny spraw zakończonych wy-
rokami z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C–143/00), a także 
z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C–348/04), które dotyczyły 
umieszczenia dodatkowej etykiety na opakowaniu rozpatrywanych tam produktów 
leczniczych, różnił się od okoliczności faktycznych będących przedmiotem sprawy 
w postępowaniu głównym. 
32. Z pkt 7 wyroku z dnia 23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C–143/00), 
oraz z pkt 24 wyroku z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C–348/04), 
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wynika bowiem, że w sprawach zakończonych tymi wyrokami w niektórych przypad-
kach została umieszczona etykieta zawierająca określone istotne informacje, takie 
jak nazwa importera równoległego i numer pozwolenia na import równoległy, w in-
nych przypadkach dany produkt został przepakowany do opakowań zaprojektowa-
nych przez importera równoległego, na których został odtworzony znak towarowy, 
a w jeszcze innych przypadkach ów produkt został przepakowany do opakowań za-
projektowanych przez importera równoległego, na których nie został umieszczony 
znak towarowy, a które zostały opatrzone nazwą substancji czynnej danego produk-
tu. Trybunał dodał, że we wszystkich tych przypadkach przepakowania opakowania 
zawierały ulotkę dla pacjentów w języku państwa przywozu, czyli w języku angiel-
skim, na której widniał znak towarowy będący przedmiotem tamtych spraw.
33. Wynika stąd, że sprawy zakończone rzeczonymi wyrokami dotyczyły ingerencji 
importera równoległego, która wiązała się nie tylko z umieszczeniem dodatkowej 
etykiety zewnętrznej na opakowaniu rozpatrywanych tam produktów leczniczych 
lub z zamianą tego opakowania, ale również, w każdym z tych przypadków, z otwar-
ciem oryginalnego opakowania w celu dołączenia do niego ulotki w języku innym niż 
język państwa pochodzenia produktu noszącego dany znak towarowy.
34. Natomiast w odniesieniu do sprawy w postępowaniu głównym należy stwier-
dzić, po pierwsze, że importer równoległy poprzestał na umieszczeniu dodatkowej 
etykiety na niezadrukowanej części oryginalnego opakowania omawianego wyrobu 
medycznego, które w pozostałym zakresie nie zostało otwarte. Po drugie, etykieta 
ta ma niewielki rozmiar i zawiera jedynie informacje dotyczące nazwy importera 
równoległego, jego adres i numer telefonu, a także kod paskowy i centralny numer 
farmaceutyczny, który ma na celu organizację obrotu produktami z aptekami.
35. W zakresie, w jakim opakowanie omawianego wyrobu medycznego nie zosta-
ło poddane zmianom i oryginalny wygląd opakowania nie został zmieniony w inny 
sposób poza umieszczeniem niewielkiego rozmiaru etykiety, która nie zakrywa zna-
ku towarowego i wskazuje importera równoległego jako podmiot odpowiedzialny 
za wprowadzenie tego produktu na rynek poprzez wskazanie jego danych, kodu 
kreskowego i centralnego numeru farmaceutycznego, nie można stwierdzić, że 
umieszczenie takiej etykiety stanowi przepakowanie w rozumieniu wyroków z dnia 
23 kwietnia 2002 r., Boehringer Ingelheim i in. (C–143/00), a także z dnia 26 kwietnia 
2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C–348/04). 
36. W rezultacie w żadnym wypadku nie można stwierdzić, że umieszczenie takiej 
etykiety wpływa na specyficzny przedmiot znaku, jakim jest zagwarantowanie po-
chodzenia oznaczonego nim towaru.
37. W tych okolicznościach umieszczenie dodatkowej etykiety takiej jak ta będąca 
przedmiotem sprawy w postępowaniu głównym przez importera równoległego, czyli 
przez Junek EuropVertrieb, na oryginalnym opakowaniu wyrobu medycznego, które 
nie zostało otwarte, nie stanowi legitymowanego prawem powodu uzasadniającego 
sprzeciwienie się przez właściciela znaku towarowego, w tym wypadku Lohmann 
& Rauscher International, dalszemu obrotowi omawianym wyrobem medycznym. 
38. W konsekwencji sytuacja leżąca u źródła sprawy w postępowaniu głównym sta-
nowi przypadek wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy na podstawie 
art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.



414

XI.   IMPORT RÓWNOLEGŁY/PRZEPAKOWANIE

39. W świetle powyższych rozważań odpowiedź na zadane pytanie winna brzmieć: 
art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że 
właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się dokonywaniu przez importera 
równoległego dalszego obrotu wyrobem medycznym w jego oryginalnym opako-
waniu wewnętrznym i zewnętrznym, jeżeli importer opatrzy produkt dodatkową 
etykietą taką jak etykieta będąca przedmiotem postępowania głównego, która ze 
względu na treść, funkcję, rozmiar, sposób przedstawienia i miejsce umieszczenia 
nie stanowi ryzyka dla gwarancji pochodzenia wyrobu medycznego oznaczonego 
danym znakiem towarowym.
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Wymóg dostępności oznaczenia: 

1. C–102/07 (10.04.2008) 
adidas AG, adidas Benelux BV przeciwko Marca Mode CV, 
C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands 
BV, Vendex KBB Nederland BV 

Pozostawienie pewnych oznaczeń do swobodnego używania  
przez wszystkich przedsiębiorców 

wyrOK trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r.  
w sprawie C–102/07 adidas ag, adidas benelux bV przeciwko marca mode CV, 

C&a nederland CV, H&m Hennes & mauritz netherlands bV,  
Vendex Kbb nederland bV

teza

Pierwszą dyrektywę rady 89/104/ewg należy interpretować w ten sposób, iż 
przy ocenie zakresu prawa wyłącznego przysługującego uprawnionemu do znaku 
towarowego wymóg dostępności uwzględnia się tylko o tyle, o ile znajduje zasto-
sowanie ograniczenie skutków znaku towarowego określone w art. 6 ust. 1 lit. b) 
tej dyrektywy.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni pierw-
szej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliże-
nie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 
(Dz.U. 1989, L 40, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między adidas AG i adidas Bene-
lux BV a Marca Mode CV (zwaną dalej „Marca Mode”), C&A Nederland CV (zwaną 
dalej „C&A”), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (zwaną dalej „H&M”) i Ven-
dex KBB Nederland BV (zwaną dalej „Vendex”), dotyczącego zakresu ochrony gra-
ficznych znaków towarowych z trzema paskami, do których uprawniona jest spółka 
adidas AG.

XII
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Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Spółka adidas AG uprawniona jest do graficznych znaków towarowych składających 
się z trzech poprzecznych i równoległych pasków o równej szerokości, umieszcza-
nych bocznie na odzieży sportowej i rekreacyjnej, których barwa kontrastuje z pod-
stawową barwą tej odzieży.
Spółka adidas Benelux BV jest uprawniona z tytułu licencji wyłącznej na Beneluks, 
udzielonej przez adidas AG.
Marca Mode, C&A, H&M i Vendex są przedsiębiorstwami konkurencyjnymi, których 
działalność polega na sprzedaży artykułów tekstylnych.
Stwierdziwszy, że niektórzy spośród konkurentów rozpoczęli sprzedaż odzieży spor-
towej i rekreacyjnej, na której występują dwa równoległe paski, których barwa kon-
trastuje z podstawową barwa tej odzieży, adidas AG i adidas Benelux BV (zwane dalej 
łącznie „adidasem”) wszczęły przed Rechtbank te Breda (sąd rejonowy w  Bredzie) 
postępowanie zabezpieczające przeciwko H&M, a także wystąpiły z pozwem prze-
ciwko Marca Mode i C&A, wnosząc o zakazanie tym przedsiębiorstwom używania 
wszelkich oznaczeń złożonych z motywu trzech pasków, zarejestrowanego na wnio-
sek adidasa, a także oznaczeń złożonych z motywów podobnych, takich jak motyw 
dwóch pasków używany przez te przedsiębiorstwa.
Marca Mode, C&A, H&M i Vendex zwróciły się natomiast do Rechtbank te Breda 
o stwierdzenie, że mogą one swobodnie używać na odzieży sportowej i rekreacyjnej 
motywu dwóch pasków w celach dekoracyjnych.
Orzeczeniem z dnia 2 października 1997 prezes Rechtbank te Breda, orzekający 
w trybie zabezpieczającym, nakazał H&M zaprzestanie używania na terenie Bene-
luksu oznaczenia złożonego z motywu trzech pasków, zarejestrowanego na wnio-
sek adidasa, a także oznaczeń złożonych z motywów podobnych, takich jak motyw 
dwóch pasków używany przez to przedsiębiorstwo.
W orzeczeniu zabezpieczającym z dnia 13 października 1998 r. Rechtbank te Breda 
stwierdził, że doszło do naruszenia praw do znaków towarowych przysługujących 
adidasowi.
Od orzeczeń z dnia 2 października 1997 r. i z dnia 13 października 1998 r. odwołano 
się do Gerechtshof te ‘sHertogenbosch (sąd apelacyjny w ‘sHertogenbosch).
Wyrokiem z dnia 29 marca 2005 r. Gerechtshof te ‘sHertogenbosch uchylił orzeczenia 
z dnia 2 października 1997 r. i z dnia 13 października 1998 r., orzekając jednocześnie 
w przedmiocie sporu. Oddalił on zarówno żądanie adidasa, jak i żądania Marca Mode, 
C&A, H&M i Vendex. Sąd ten stwierdził, po pierwsze, że nie doszło do naruszenia praw 
do znaków towarowych, do których uprawniony jest adidas, a po drugie, że żądania 
przedstawione przez Marca Mode, C&A, H&M i Vendex mają zbyt ogólny zakres.
Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch stwierdził, że motyw trzech pasków, taki jak zare-
jestrowany na wniosek adidasa, jest sam w sobie mało odróżniający, lecz ze względu 
na wysiłki reklamowe podejmowane przez adidasa, przysługujące mu znaki towaro-
we uzyskały znaczący charakter odróżniający i stały się powszechnie znane. Znaki 
te korzystają w związku z tym z szerokiego zakresu ochrony, jeśli chodzi o motyw 
trzech pasków. Jednak z uwagi na to, że paski i proste motywy złożone z pasków są, 
co do zasady, oznaczeniami, które powinny pozostać dostępne i na które nie udzie-
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la się w związku z tym praw wyłącznych, znaki towarowe przysługujące adidasowi 
nie oferują żadnej ochrony przeciwko używaniu motywów z dwoma paskami.
Adidas wniósł od tego orzeczenia kasację przed Hoge Raad der Nederlanden (sąd 
najwyższy Niderlandów). Twierdzi on, że zgodnie z logiką systemu wprowadzonego 
przepisami dyrektywy, wymóg dostępności oznaczeń należy brać pod uwagę jedy-
nie w ramach stosowania podstaw odmowy rejestracji lub podstaw unieważnienia, 
o których mowa w art. 3 dyrektywy.
W tych okolicznościach Hoge Raad der Nederlanden postanowił zawiesić postępo-
wanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy określając zakres ochrony znaku towarowego, który – choć utworzony 

z oznaczenia nieposiadającego samoistnego charakteru odróżniającego lub ze 
wskazówki odpowiadającej opisowi zawartemu w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy […] 
– uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania (»inburgering«) i został 
zarejestrowany, należy uwzględnić interes ogólny, który polega na tym, że dostęp-
ność pewnych oznaczeń dla innych przedsiębiorców oferujących dane towary lub 
usługi nie będzie w nieuzasadniony sposób ograniczana (»Freihaltebedürfnis«)?

2) Jeżeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdząca: czy nie ma 
w tym względzie znaczenia to, czy dane oznaczenia, które powinny być swobodnie 
dostępne, postrzegane są przez dany krąg odbiorców jako oznaczenia odróżniają-
ce niektóre towary, czy jako zwykła ozdoba tych towarów?

3) Jeżeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź twierdząca: czy nie ma 
również znaczenia to, że oznaczenie zakwestionowane przez uprawnionego ze 
znaku towarowego pozbawione jest charakteru odróżniającego w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy […] lub składa się ze wskazówki w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. c) dyrektywy?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
20. Poprzez postawione pytania, które należy przeanalizować łącznie, sąd krajowy 
domaga się zasadniczo ustalenia, w jakim stopniu przy dokonywaniu oceny zakresu 
praw wyłącznych uprawnionego do znaku towarowego należy brać pod uwagę in-
teres ogólny, polegający na nieograniczaniu w nieuzasadniony sposób dostępności 
pewnych oznaczeń.
21. Sąd ten formułuje to pytanie w odniesieniu do motywu trzech pasków, zare-
jestrowanego na wniosek adidasa, który nabył charakter odróżniający w drodze 
używania. W szczególności zapytuje on, czy w sytuacji, gdy osoby trzecie używa-
ją oznaczeń identycznych lub podobnych do danego znaku towarowego bez zgody 
uprawnionego do tego znaku, uzasadniając to używanie wymogiem dostępności 
oznaczeń, należy ustalić, czy oznaczenia te postrzegane są przez dany krąg odbior-
ców jako dekoracyjne, czy pozbawione są charakteru odróżniającego w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy i czy posiadają charakter opisowy w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. c) dyrektywy.

Uwagi wstępne
22. Jak przypomina rzecznik generalny w pkt 33 i następnych opinii, istnieją względy 
podyktowane interesem ogólnym, uzasadnione w szczególności wymogiem zapew-
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nienia niezakłóconej konkurencji, w świetle których jest zalecane, by pewne ozna-
czenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich przedsiębiorców.
23. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału ten wymóg dostępności stanowi ratio le-
gis niektórych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 3 dyrektywy (zob. 
w szczególności wyroki: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C–108/97 
i C–109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I–2779, pkt 25, z dnia 8 kwietnia 2003 r. 
w sprawach połączonych od C–53/01 do C–55/01 Linde i in., Rec. s. I–3161, pkt 73 
oraz z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C–104/01 Libertel, Rec. s. I–3793, pkt 53).
24. Ponadto art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy stanowi, że prawo do znaku towarowego 
podlega wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji znak towarowy stał się w handlu, 
w wyniku działania lub zaniechania uprawnionego, nazwą powszechnie używaną 
w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Przy pomo-
cy tego przepisu prawodawca wspólnotowy dokonał wyważenia interesów upraw-
nionego do znaku i interesów jego konkurentów związanych z wymogiem dostępno-
ści oznaczeń (zob. wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C–145/05 Levi Strauss, 
Zb.Orz. s. I–3703, pkt 19).
25. Gdyby więc okazało się, że wymóg dostępności odgrywa istotną rolę w kontek-
ście art. 3 i 12 dyrektywy, należałoby stwierdzić, że rozpatrywany wniosek o wyda-
nie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wykracza poza ten kontekst, ponieważ pod-
niesione w nim zostało pytanie, czy wymóg dostępności stanowi kryterium oceny 
używane po rejestracji danego znaku w celu określenia zakresu prawa wyłącznego 
przysługującego uprawnionemu do znaku. Marca Mode, C&A, H&M i Vendex nie żą-
dają bowiem unieważnienia znaku na podstawie art. 3 ani stwierdzenia wygaśnięcia 
praw do znaku na podstawie art. 12, lecz wskazują na potrzebę dostępności moty-
wów z paskami innych niż zarejestrowane na wniosek adidasa, domagając się uzna-
nia ich prawa do używania tych motywów bez jego zgody.
26. Jeśli osoba trzecia powołuje się na wymóg dostępności w uzasadnieniu jej prawa 
do używania oznaczenia innego niż zarejestrowane na wniosek uprawnionego do 
znaku, znaczenia takiego argumentu nie należy oceniać w świetle art. 3 i 12 dyrek-
tywy, lecz w świetle jej art. 5, dotyczącego ochrony zarejestrowanego znaku towa-
rowego przed używaniem pewnych oznaczeń przez osoby trzecie, a także w świetle 
art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, jeśli dane oznaczenie objęte jest zakresem normowa-
nia tego przepisu.

W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy
27. Poprzez przyznanie uprawnionemu do znaku towarowego prawa do zakazania 
osobom trzecim używania identycznego lub podobnego oznaczenia w przypadku 
prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i poprzez wyliczenie niektórych form 
używania, które mogą zostać zakazane, art. 5 dyrektywy służy ochronie tego upraw-
nionego przed używaniem oznaczeń mogących naruszać prawa do tego znaku (zob. 
podobnie ww. wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 14).
28. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek 
ochrony udzielanej w związku z rejestracją znaku towarowego, w szczególności 
przeciwko używaniu przez osoby trzecie oznaczeń niebędących identycznymi. Try-
bunał zdefiniował ten warunek jako prawdopodobieństwo, że odbiorcy mogą dojść 
do przekonania, iż dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębior-



419

C–102/07 (10.04.2008)

stwa lub, ewentualnie, z przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie (zob. wyro-
ki: z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C–342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. 
s. I–3819, pkt 17 oraz z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C–120/04 Medion, 
Zb.Orz. s. I–8551, pkt 24 i 26).
29. Zgodnie z motywem dziesiątym dyrektywy ocena występowania takiego praw-
dopodobieństwa „zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności 
znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używa-
nym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym 
i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami”. Istnienie prawdopo-
dobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd podlega zatem całościowej ocenie, 
przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie 
(zob. wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C–251/95 SABEL, Rec. s. I–6191, 
pkt 22, z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C–425/98 Marca Mode, Rec. s. I–4861, 
pkt 40 i ww. w sprawie Medion, pkt 27).
30. Okoliczność występowania potrzeby dostępności danego oznaczenia dla przed-
siębiorców nie należy do owych czynników mających znaczenie w sprawie. Jak wy-
nika bowiem z brzmienia art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz z przywołanego wyżej 
orzecznictwa, odpowiedź na pytanie o występowanie prawdopodobieństwa wpro-
wadzenia w błąd należy udzielić, biorąc pod uwagę sposób postrzegania przez od-
biorców z jednej strony towarów objętych znakiem uprawnionego, a z drugiej strony 
towarów objętych oznaczeniem używanym przez osobę trzecią.
31. Ponadto oznaczenia, które co do zasady powinny być dostępne wszystkim 
przedsiębiorcom, mogą być nadużywane celem wprowadzenia odbiorców w błąd. 
Gdyby w takiej sytuacji osoba trzecia mogła powoływać się na wymóg dostępno-
ści, aby móc swobodnie używać oznaczenia będącego jednak podobnym do da-
nego znaku towarowego, a uprawniony do tego znaku nie mógłby się temu sprze-
ciwić, powołując się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, byłoby to 
ze szkodą dla skutecznego stosowania zasady ustanowionej w art. 5 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy.
32. Rozważania te dotyczą w szczególności motywów z paskami. Jak przyznał adidas 
we wstępie do swoich uwag, motywy z paskami są jako takie dostępne i mogą być 
w związku z tym umieszczane na wiele sposobów na odzieży sportowej i rekreacyj-
nej przez wszystkich przedsiębiorców. Jednak konkurenci adidasa nie mogą naruszać 
praw do motywu z trzema paskami zarejestrowanego na jego wniosek, umieszczając 
na sprzedawanej przez nich odzieży sportowej i rekreacyjnej motywów z paskami do 
tego stopnia podobnych do zarejestrowanego na wniosek adidasa, że istnieje praw-
dopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.
33. Do sądu krajowego należy ustalenie, czy takie prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia w błąd występuje. W kontekście tego ustalenia należy przeanalizować py-
tanie sądu krajowego dotyczące tego, czy konieczne jest zbadanie, czy odbiorcy 
postrzegają oznaczenie używane przez osobę trzecią jako zwykłą ozdobę danego 
towaru.
34. W tym miejscu należy zauważyć, że postrzeganie danego oznaczenia przez od-
biorców jako oznaczenia ozdobnego nie stoi na przeszkodzie ochronie udzielonej 
w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy, jeśli – mimo swojego dekoracyjnego charakteru 
– oznaczenie to wykazuje podobieństwo do zarejestrowanego znaku towarowego, 
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w związku z czym dany krąg odbiorców może dojść do przekonania, że dane towary 
pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw po-
wiązanych ekonomicznie.
35. W niniejszej sprawie należy zatem zbadać, czy w zetknięciu z odzieżą sportową 
i rekreacyjną, na której motywy z paskami umieszczone zostały w tych samych miej-
scach i posiadają te same cechy, co motyw z paskami zarejestrowany na wniosek 
adidasa, z tą tylko różnicą, że składają się one z dwóch, a nie z trzech pasków, prze-
ciętny konsument może pomylić się co do pochodzenia tego towaru, będąc przeko-
nanym, że jest on wytwarzany przez adidas AG, adidas Benelux BV lub inne przedsię-
biorstwo powiązane z nimi ekonomicznie.
36. Jak wynika z motywu dziesiątego dyrektywy, ocena ta nie zależy wyłącznie 
od stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem, lecz także 
od łatwości, z jaką oznaczenie to może być kojarzone z tym znakiem towarowym, 
w szczególności z uwagi na znajomość tego znaku na rynku. Im bardziej więc znany 
jest dany znak, tym większa jest liczba przedsiębiorców chcących używać oznaczeń 
podobnych. Obecność na rynku dużej ilości towarów objętych oznaczeniami podob-
nymi mogłaby naruszać prawa do znaku towarowego, ponieważ grozi zmniejszeniem 
charakteru odróżniającego znaku i stanowi zagrożenie dla podstawowej funkcji zna-
ku, jaką jest gwarantowanie konsumentom pochodzenia danych towarów. 

W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy
37. Żadna ze stron postępowania głównego nie zaprzeczyła, że motyw z trzema pa-
skami zarejestrowany na wniosek adidasa stanowi powszechnie znany znak towa-
rowy. Ponadto zostało stwierdzone, że uregulowania obowiązujące w Niderlandach 
zawierają zasadę wyrażoną w art. 5 ust. 2 dyrektywy. Ponadto Trybunał stwierdził, 
że art. 5 ust. 2 dyrektywy stosuje się również w odniesieniu do towarów i usług 
będących identycznymi lub podobnymi do tych, dla których znak został zarejestro-
wany (zob. podobnie wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C–292/00 Davidoff, 
Rec. s. I–389, pkt 30, a także z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C–408/01 
Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I–12537, pkt 18–22).
38. Motyw z trzema paskami zarejestrowany na wniosek adidasa korzysta zatem za-
równo z ochrony udzielonej w art. 5 ust. 1 dyrektywy, jak i ze wzmocnionej ochrony 
udzielonej w ust. 2 tego artykułu (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Davidoff, 
pkt 18 i 19).
39. W tych okolicznościach wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
należy rozpatrzyć również w świetle tego ostatniego przepisu, który dotyczy w spo-
sób szczególny ochrony znaków cieszących się renomą.
40. Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy udziela znakom renomowanym ochrony, która nie jest 
uzależniona od występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przepis 
ten stosuje się bowiem w sytuacjach, w których szczególnym warunkiem objęcia 
ochroną jest używanie bez uzasadnionego powodu zakwestionowanego oznaczenia, 
które powoduje czerpanie nienależnych korzyści z odróżniającego charakteru lub 
renomy znaku towarowego lub działa na ich szkodę (ww. wyroki: w sprawie Marca 
Mode, pkt 36, a także w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 27).
41. Naruszenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jeśli występują, są kon-
sekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznacze-
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niem, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy oznaczenie ze znakiem, to 
znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak. Nie jest 
zatem wymagane, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towa-
rowym a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią był na tyle duży, by wywołać 
prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd. Wystarczy, 
by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznacze-
niem skutkował wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między 
oznaczeniem a znakiem występuje pewien związek (zob. ww. wyrok w sprawie Adi-
das-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29 i 31).
42. Występowanie takiego związku należy oceniać całościowo, mając na uwadze 
wszystkie mające znaczenie czynniki (ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adi-
das Benelux, pkt 30).
43. Należy stwierdzić, że wymóg dostępności nie występuje ani przy ocenie stopnia 
podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem używa-
nym przez osobę trzecią, ani w przypadku związku, jaki dany krąg odbiorców mógł-
by przypisać temu znakowi i oznaczeniu. Nie stanowi on zatem elementu mającego 
znaczenie przy ocenie, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnych 
korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku lub działa na ich szkodę. 

W przedmiocie wykładni art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy
44. Artykuł 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy stanowi, że uprawniony do znaku towarowe-
go nie może zabronić osobie trzeciej używania w handlu wskazówek dotyczących 
rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geogra-
ficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakte-
rystycznych towarów lub usług, o ile osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi prak-
tykami w handlu i przemyśle.
45. Ograniczając w ten sposób skutki prawa wyłącznego przysługującego uprawnio-
nemu do znaku, art. 6 dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów 
ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody 
świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki 
towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, które-
go wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu WE (zob. wyrok z dnia 
17 marca 2005 r. w sprawie C–228/03 Gillette Company i Gillette Group Finland, 
Zb.Orz. s. I–2337, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).
46. Artykuł 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy ma konkretnie na celu zapewnienie, by wszy-
scy przedsiębiorcy mogli używać oznaczeń opisowych. Przepis ten stanowi zatem, 
jak wskazuje rzecznik generalny w pkt 75 i 78 opinii, wyraz wymogu dostępności 
oznaczeń.
47. Jednak wymóg dostępności oznaczeń nie może w żadnym razie stanowić samo-
istnego ograniczenia skutków znaku towarowego, będącego dodatkowym w sto-
sunku do ograniczeń przewidzianych wyraźnie w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy. 
Należy w tym względzie podkreślić, że aby osoba trzecia mogła powoływać się 
na ograniczenia skutków znaku, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, 
opierając się w tym kontekście na wymogu dostępności stanowiącym ratio legis 
tego przepisu, konieczne jest, by używana przezeń wskazówka odnosiła się, jak 
chce ten przepis, do jednej z cech towaru lub usługi sprzedawanych przez tę osobę 
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trzecią (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 28 oraz 
wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C–48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I–1017, 
pkt 42–44).
48. W niniejszej sprawie wynika zarówno z postanowienia odsyłającego, jak i z uwag 
przedstawionych przez konkurentów adidasa przed Trybunałem, że konkurenci ci 
uzasadniają użycie spornych motywów z dwoma paskami ich czysto dekoracyjnym 
charakterem. Wynika z tego, że umieszczanie przez konkurentów adidasa moty-
wów z paskami na odzieży nie ma na celu dostarczenia wskazówki dotyczącej jednej 
z cech tych towarów.
49. Mając powyższe rozważania na względzie, w odpowiedzi na postawione pytania 
prejudycjalne należy stwierdzić, że dyrektywę należy interpretować w ten sposób, 
iż przy ocenie zakresu prawa wyłącznego przysługującego uprawnionemu do znaku 
towarowego wymóg dostępności uwzględnia się tylko o tyle, o ile znajduje zastoso-
wanie ograniczenie skutków znaku towarowego określone w art. 6 ust. 1 lit. b) tej 
dyrektywy.
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Przedstawialność znaku: 

2. C–421/13 (10.07.2014) 
Apple Inc. przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt

Przedstawienie znaku towarowego w zgłoszeniu rejestracyjnym

wyrOK trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lipca 2014 r.  
w sprawie C–421/13 apple Inc. przeciwko Deutsches Patent- und markenamt

teza

artykuły 2 i 3 dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we z dnia 
22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten 
sposób, że przedstawienie w formie zwykłego rysunku bez wskazania rozmiaru 
ani proporcji zagospodarowania powierzchni sprzedażowej towarów może być 
zarejestrowane jako znak towarowy w odniesieniu do usług polegających na 
świadczeniach związanych z owymi towarami, jednak niestanowiących integral-
nej części ich wprowadzenia do obrotu, pod warunkiem że umożliwia ono odróż-
nienie usług zgłaszającego od usług innych przedsiębiorstw i że żadna z podstaw 
odmowy rejestracji wymienionych we wspomnianej dyrektywie nie stoi temu na 
przeszkodzie.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 2 i 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 
2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Apple Inc. (zwaną dalej 
„Apple”) a Deutsches Patent- und Markenamt (niemieckim urzędem patentowym, 
zwanym dalej „DPMA”) dotyczącego odrzucenia przez DPMA zgłoszenia znaku towa-
rowego do rejestracji.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
W dniu 10 listopada 2010 r. Apple uzyskała od United States Patent and Trademark 
Office (amerykańskiego urzędu patentowego i znaków towarowych) rejestrację trój-
wymiarowego znaku towarowego przedstawiającego w formie kolorowego rysunku 
(w szczególności stalowoszarego i jasnobrązowego) jej sztandarowe sklepy („flagship 
stores”) w odniesieniu do usług z klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, 
to jest w odniesieniu do „usług handlu detalicznego dotyczących komputerów, opro-
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gramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych, telefonów przenośnych, 
elektroniki użytkowej i akcesoriów oraz związanych z nimi pokazów towarów”.
Przedstawienie znaku towarowego opisanego przez Apple jako „odróżniający wy-
strój i układ sklepu detalicznego” ma następującą formę:

Następnie Apple przedstawiła wniosek o rozszerzenie terytorialne ochrony wyni-
kającej z rejestracji międzynarodowej owego znaku towarowego na podstawie po-
rozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 
1891 r., ostatnio zmienionego w dniu 28 września 1979 r. (Recueil des traités des 
Nati ons unies, vol. 828, nr I11852, s. 390). Ów wniosek o rozszerzenie terytorialne 
ochrony został zaakceptowany w niektórych państwach, jednak w innych odmówio-
no udzielenia ochrony.
W dniu 24 stycznia 2013 r. DPMA odmówił udzielenia ochrony temu trójwymiarowe-
mu międzynarodowemu znakowi towarowemu (IR 1060321) na terytorium Niemiec. 
Apple wniosła skargę na wspomnianą decyzję DPMA o odmowie udzielenia ochrony 
do Bundespatentgericht (sądu federalnego do spraw patentów).
Bundespatentgericht, uznając, że rozpatrywany przez niego spór porusza bardziej 
podstawowe kwesti e w dziedzinie prawa znaków towarowych, postanowił zawie-
sić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudy-
cjalnymi:
1) „Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że ochrona 

w odniesieniu do »opakowania towaru« może obejmować również oprawę stano-
wiącą ucieleśnienie usługi [przedstawienie materializujące usługę]?

2) Czy art. 2 i [art. ]3 ust. 1 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten 
sposób, że oznaczenie mające postać oprawy stanowiącej ucieleśnienie usłu-
gi [przedstawienia materializującego usługę] może zostać zarejestrowane jako 
znak towarowy?

3) Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że wymóg 
możliwości przedstawienia w formie grafi cznej jest spełniony wyłącznie poprzez 
przedstawienie w formie rysunków [przez zwykły rysunek] bądź za pomocą uzu-
pełnień takich jak opis opakowania [oprawy] [opis przedstawienia] lub bezwzględ-
nych wielkości [rozmiarów] podanych w metrach lub względnych wielkości [roz-
miarów] z oznaczeniem proporcji?

4) Czy art. 2 dyrektywy [2008/95] należy interpretować w ten sposób, że zakres 
ochrony przyznanej przez znak usługi detalicznej [znak towarowy dla usługi han-
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dlu detalicznego] obejmuje również towary produkowane przez samego sprze-
dawcę detalicznego?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytań od pierwszego do trzeciego
15. Na wstępie należy uściślić, że – jak wynika to z postanowienia odsyłającego – sło-
wa „przedstawienie materializujące usługę” użyte w dwóch pierwszych pytaniach 
odsyłają do okoliczności, iż Apple zgłosiła oznaczenie tworzone przez przedstawie-
nie jej sztandarowych sklepów do rejestracji w charakterze znaku towarowego w od-
niesieniu do usług należących według Apple do klasy 35 porozumienia nicejskiego 
i polegających na różnych świadczeniach mających na celu skłonienie konsumenta 
do nabycia jej towarów.
16. W konsekwencji poprzez swoje pytania od pierwszego do trzeciego, które na-
leży rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 2 i 3 dy-
rektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że przedstawienie – w for-
mie zwykłego rysunku bez wskazania rozmiaru ani proporcji – zagospodarowania 
powierzchni sprzedażowej może być zarejestrowane jako znak towarowy dla usług 
polegających na różnych świadczeniach mających na celu skłonienie konsumenta 
do nabycia towarów zgłaszającego, i w wypadku odpowiedzi twierdzącej, czy takie 
„przedstawienie materializujące usługę” może być zrównane z „opakowaniem”.
17. Należy na wstępie przypomnieć, że aby przedmiot zgłoszenia do rejestracji mógł 
stanowić znak towarowy, musi on na mocy art. 2 dyrektywy 2008/95 spełniać trzy 
przesłanki. Po pierwsze, przedmiot ten musi stanowić oznaczenie. Po drugie, ozna-
czenie to powinno dać się wyrazić w formie graficznej. Po trzecie, oznaczenie to po-
winno umożliwiać odróżnianie „towarów” lub „usług” jednego przedsiębiorstwa od 
towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob., w odniesieniu do art. 2 dyrektywy 
89/104, wyroki: Libertel, C–104/01, EU:C:2003:244, pkt 23; Heidelberger Bauche-
mie, C–49/02, EU:C:2004:384, pkt 22; Dyson, C–321/03, EU:C:2007:51, pkt 28).
18. Z treści art. 2 dyrektywy 2008/95 wynika bez dwuznaczności, że rysunki zalicza 
się do kategorii oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej.
19. Z powyższego wynika, że przedstawienie takie jak to rozpatrywane w postępo-
waniu głównym, które obrazuje zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej za po-
mocą zbioru linii, konturów i form, może stanowić znak towarowy, pod warunkiem że 
umożliwia odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług in-
nych przedsiębiorstw. W konsekwencji takie przedstawienie spełnia pierwszą i drugą 
z przesłanek wspomnianych w pkt 17 niniejszego wyroku, i to bez konieczności nada-
wania szczególnego znaczenia faktowi, że rysunek jest pozbawiony wskazówek co do 
rozmiaru i proporcji powierzchni sprzedażowej, którą obrazuje, ani bez konieczności 
badania, czy taki rysunek może także – jako „przedstawienie materializujące usługę” 
– zostać zrównany z „opakowaniem” w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95.
20. Przedstawienie zagospodarowania powierzchni sprzedażowej w formie rysunku 
także może umożliwiać odróżnianie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towa-
rów lub usług innych przedsiębiorstw i spełnić w ten sposób trzecią z przywołanych 
w pkt 17 niniejszego wyroku przesłanek. Wystarczy wskazać w tym względzie, że 
nie można wykluczyć, iż zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej, które jest 
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obrazowane przez takie oznaczenie, pozwoli zidentyfikować towary lub usługi, 
w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację, jako pochodzące z danego przed-
siębiorstwa. Jak wskazują na to rząd francuski i Komisja, może być tak w wypadku, 
gdy obrazowane zagospodarowanie w sposób znaczący obiega od normy lub zwy-
czajów panujących w danym sektorze gospodarki (zob. analogicznie, w odniesieniu 
do oznaczeń tworzonych przez wygląd towaru, wyroki: Storck/OHIM, C–25/05 P, 
EU:C:2006:422, pkt 28; Vuitton Malletier/OHIM, C–97/12 P, EU:C:2014:324, pkt 52).
21. Ogólna zdolność oznaczenia do tego, aby mogło ono stanowić znak towarowy 
w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95, nie przesądza jednak, że oznaczenie to ko-
niecznie będzie miało odróżniający charakter – w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) tej 
dyrektywy – w stosunku do towarów lub usług, dla których dokonano zgłoszenia do 
rejestracji [zob., w odniesieniu do art. 4 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, 
s. 1), których treść odpowiada treści art. 2 i 3 dyrektywy 2008/95, wyroki: Henkel/
OHIM, C–456/01 P i C–457/01 P, EU:C:2004:258, pkt 32; a także OHIM/BORCOMar-
kenImport Matthiesen, C–265/09 P, EU:C:2010:508, pkt 29].
22. Ów odróżniający charakter oznaczenia należy oceniać in concreto, po pierwsze, 
w stosunku do towarów lub usług objętych zgłoszeniem, i po drugie, w stosunku 
do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, składający się z prze-
ciętnych konsumentów wspomnianych towarów lub usług, którzy są właściwie 
poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni (zob. w szczególności wyroki: 
Linde i in., od C–53/01 do C–55/01, EU:C:2003:206, pkt 41; Koninklijke KPN Neder-
land, C–363/99, EU:C:2004:86, pkt 34; OHIM/BORCOMarkenImport Matthiesen, 
EU:C:2010:508, pkt 32, 35).
23. To także poprzez badanie in concreto właściwy organ musi określić, czy ozna-
czenie jest lub nie jest opisowe w odniesieniu do właściwości danych towarów lub 
usług w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 lub czy jest objęte jedną 
z innych podstaw odmowy rejestracji, które również są wymienione w rzeczonym 
art. 3 (wyrok Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, pkt 31, 32).
24. Z wyjątkiem art. 3 ust. 1 lit. e) rzeczonej dyrektywy – dotyczącego wyłącznie 
oznaczeń, które składają się z kształtu, o którego rejestrację wnosi się dla danego 
towaru i który jest w konsekwencji bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu w postę-
powaniu głównym – przepisy owego art. 3 ust. 1, takie jak te zawarte w tymże ustę-
pie w lit. b) i c), nie indywidualizują wyraźnie kategorii oznaczeń (zob. podobnie wy-
rok Linde i in., EU:C:2003:206, pkt 42, 43). Z powyższego wynika, że kryteria oceny, 
które musi przyjąć właściwy organ przy stosowaniu owych przepisów do oznaczeń 
składających się z rysunku przedstawiającego zagospodarowanie powierzchni sprze-
dażowej, nie są inne niż te stosowane w odniesieniu do innych rodzajów oznaczeń.
25. Wreszcie jeśli chodzi o kwestię – także istotną dla rozstrzygnięcia sprawy w po-
stępowaniu głównym i która była omawiana na rozprawie w następstwie pytania 
zadanego przez Trybunał, na które udzielono odpowiedzi ustnej – czy świadczenia 
mające na celu skłonienie konsumenta do nabycia towarów zgłaszającego mogą sta-
nowić „usługi” w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2008/95, w odniesieniu do których 
oznaczenie, takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, może zostać zare-
jestrowane jako znak towarowy, Apple podnosi, iż tak jest w niniejszym wypadku, po-
wołując się na dokonane już przez Trybunał rozróżnienie między sprzedażą towarów 
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a świadczeniami objętymi pojęciem „usługi” mającej na celu doprowadzenie do tej 
sprzedaży (wyrok Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C–418/02, EU:C:2005:425, 
pkt 34, 35). Komisja uważa natomiast, że owo orzecznictwo nie podlega transpozy-
cji na sytuację, taką jak ta stanowiąca przedmiot sporu w postępowaniu głównym, 
w której jedynym celem owych świadczeń jest skłonienie konsumenta do nabycia 
towarów samego zgłaszającego.
26. W tym względzie należy uznać, że – jeśli nie sprzeciwia się temu żadna z pod-
staw odmowy rejestracji wymienionych w dyrektywie 2008/95 – oznaczenie przed-
stawiające zagospodarowanie sztandarowych sklepów producenta towarów może 
zostać ważnie zarejestrowane nie tylko w odniesieniu do owych towarów, lecz tak-
że w odniesieniu do świadczeń należących do jednej z klas porozumienia nicejskie-
go dotyczących usług, w wypadku gdy owe świadczenia nie stanowią integralnej 
części wprowadzania do obrotu wspomnianych towarów. Niektóre świadczenia – 
takie jak te wymienione w zgłoszeniu Apple i objaśnione przez nią na rozprawie 
– polegające na dokonywaniu w takich sklepach prezentacji wystawionych w nich 
towarów podczas szkoleń mogą same w sobie stanowić odpłatne świadczenia ob-
jęte pojęciem „usługi”.
27. W świetle wszystkich powyższych rozważań na pytania od pierwszego do trze-
ciego należy odpowiedzieć, iż art. 2 i 3 dyrektywy 2008/95 należy interpretować 
w ten sposób, że przedstawienie w formie zwykłego rysunku bez wskazania rozmia-
ru ani proporcji zagospodarowania powierzchni sprzedażowej towarów może być 
zarejestrowane jako znak towarowy w odniesieniu do usług polegających na świad-
czeniach związanych z owymi towarami, jednak niestanowiących integralnej części 
ich wprowadzenia do obrotu, pod warunkiem że umożliwia ono odróżnienie usług 
zgłaszającego od usług innych przedsiębiorstw i że żadna z podstaw odmowy reje-
stracji wymienionych we wspomnianej dyrektywie nie stoi temu na przeszkodzie.

W przedmiocie pytania czwartego
28. Jak wynika z pkt 26 i 27 niniejszego wyroku, dyrektywa 2008/95 nie wyklucza 
rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do usług związanych z towarami zgła-
szającego.
29. Kwestia, jaki jest zakres ochrony przyznanej przez taki znak towarowy, jest na-
tomiast – jak podniosły to Apple i Komisja – oczywiście bez związku z przedmiotem 
sporu w postępowaniu głównym, ponieważ dotyczy on wyłącznie dokonanej przez 
DPMA odmowy rejestracji oznaczenia przedstawionego w pkt 9 niniejszego wyroku 
jako znaku towarowego. 
30. W konsekwencji na podstawie utrwalonego orzecznictwa Trybunału, zgodnie 
z którym należy odmówić wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o które wy-
stąpił sąd krajowy, w wypadku gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą 
się zwrócono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem 
sporu w postępowaniu głównym (zob. w szczególności wyroki: Cipolla i in., C–94/04 
i C–202/04, EU:C:2006:758, pkt 25; Jakubowska, C–225/09, EU:C:2010:729, pkt 28), 
należy stwierdzić niedopuszczalność pytania czwartego.
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Oznaczenie geograficzne: 

3. C–44/17 (7.06.2018) 
Scotch Whisky Association  
przeciwko Michaelowi Klotzowi

Konieczność przebadania, czy oznaczenie wywołuje u konsumentów bezpośred-
nie skojarzenie z chronionym oznaczeniem

wyrOK trybunału (piąta izba) z dnia 7 czerwca 2018 r.  
w sprawie C–44/17 Scotch whisky association  

przeciwko michaelowi Klotzowi

tezy

1) artykuł 16 lit. a) rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (we) 
nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 
oraz uchylającego rozporządzenie rady (ewg) nr 1576/89 należy interpreto-
wać w ten sposób, że, aby ustalić, czy ma miejsce „pośrednie wykorzystanie 
w celach handlowych” zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, wyma-
gane jest, by sporny element był wykorzystywany w formie, która jest albo 
identyczna z tym oznaczeniem, albo podobna pod względem fonetycznym lub 
wizualnym. Dlatego też nie wystarczy, że element ten może budzić w świado-
mości docelowego kręgu odbiorców jakiekolwiek skojarzenie ze wspomnianym 
oznaczeniem lub obszarem geograficznym z nim związanym.

2) artykuł 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten spo-
sób, że aby ustalić, czy ma miejsce „przywołanie” zarejestrowanego oznaczenia 
geograficznego, sąd odsyłający powinien zbadać, czy w umyśle przeciętnego 
konsumenta europejskiego, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie 
uważnego i rozsądnego, w reakcji na sporną nazwę powstanie bezpośrednio 
wyobrażenie towaru posiadającego chronione oznaczenie geograficzne. w ra-
mach tej oceny sąd ten, przy braku, po pierwsze, fonetycznego lub wizualne-
go podobieństwa spornej nazwy z chronionym oznaczeniem geograficznym, i, 
po drugie, zawarcia części tego oznaczenia w tej nazwie, powinien uwzględnić 
w danym wypadku podobieństwo konceptualne między wspomnianą nazwą 
a wspomnianym oznaczeniem.
artykuł 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten spo-
sób, że do tego, aby stwierdzić, iż ma miejsce „przywołanie” zarejestrowane-
go oznaczenia geograficznego, nie jest wymagane uwzględnienie kontekstu, 
w który wpisuje się sporny element, a w szczególności faktu, że towarzyszy mu 
wyjaśnienie dotyczące prawdziwego pochodzenia danego wyrobu.
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3) artykuł 16 lit. c) rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten spo-
sób, że przy ustalaniu, czy ma miejsce „nieprawdziwe lub wprowadzające 
w błąd określenie” zakazane przez ten przepis, nie należy uwzględniać kontek-
stu, w którym wykorzystywany jest sporny element.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 16 
lit. a)–c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 
15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 
oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. 2008, L 39, s. 16).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Scotch Whisky Association 
a internetowym sprzedawcą whisky Michaelem Klotzem w przedmiocie powódz-
twa o zaniechanie wprowadzania do obrotu przez tego ostatniego produkowanej 
w Niemczech whisky o nazwie „Glen Buchenbach”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
Scotch Whisky Association jest utworzoną zgodnie z prawem szkockim organizacją, 
której celem jest w szczególności ochrona handlu szkocką whisky zarówno w Szkocji, 
jak i za granicą. Michael Klotz wprowadza do obrotu za pośrednictwem strony inter-
netowej whisky o nazwie „Glen Buchenbach”, która jest produkowana przez gorzel-
nię Waldhorn znajdującą się w Berglen w dolinie Buchenbach w Szwabii (Niemcy).
Etykieta umieszczona na butelkach wspomnianej whisky zawiera, oprócz styli-
zowanej grafiki przedstawiającej róg myśliwski (Waldhorn w języku niemieckim), 
następujące informacje: „Waldhornbrennerei” (gorzelnia Waldhorn), „Glen Buchen-
bach”, „Swabian Single Malt Whisky” (szwabska whisky single malt), „500 ml”, „40% 
vol”, „Deutsches Erzeugnis” (wyrób niemiecki) i „Hergestellt in den Berglen” (wypro-
dukowano w Berglen).
Scotch Whisky Association wniosła do Landgericht Hamburg (sądu okręgowego 
w Hamburgu, Niemcy) powództwo o zaniechanie w szczególności sprzedaży tej 
whisky, niebędącej scotch whisky, pod nazwą „Glen Buchenbach” ze względu na 
to, że stosowanie tego oznaczenia jest sprzeczne w szczególności z art. 16 lit. a)–c), 
rozporządzenia nr 110/2008, który chroni oznaczenia geograficzne zarejestrowane 
w załączniku III do tego rozporządzenia, wśród których figuruje „Scotch Whisky”.
Landgericht Hamburg wskazuje, że uwzględnienie tego powództwa zależy od wy-
kładni, jaką należy nadać art. 16 lit. a)–c) rozporządzenia nr 110/2008. Sąd ten po-
stanowił zatem zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pyta-
nia prejudycjalne:
1) „Czy do »pośredniego wykorzystania w celach handlowych w odniesieniu do 

[napojów spirytusowych]«, o którym mowa w art. 16 lit. a) rozporządzenia 
nr 110/2008, konieczne jest, by zarejestrowane oznaczenie geograficzne było wy-
korzystywane w identycznej lub w fonetycznie lub wizualnie podobnej formie, czy 
też wystarczy, że sporny element znaku budzi w świadomości docelowego kręgu 
odbiorców jakiekolwiek skojarzenie z zarejestrowanym oznaczeniem geograficz-
nym lub z obszarem geograficznym?
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W razie uznania drugiej możliwości: czy przy ocenie tego, czy ma miejsce »po-
średnie wykorzystanie w celach handlowych«, ma również znaczenie, w jakim 
kontekście jest umieszczony sporny element oznaczenia, czy też ten kontekst nie 
może wyłączać pośredniego wykorzystania w celach handlowych zarejestrowa-
nego oznaczenia geograficznego, nawet jeśli spornemu elementowi oznaczenia 
towarzyszy informacja o prawdziwym pochodzeniu wyrobu?

2) Czy do »przywołania« zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, o którym 
mowa w art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008, konieczne jest, aby istniało 
fonetyczne lub wizualne podobieństwo między zarejestrowanym oznaczeniem 
geograficznym i spornym elementem oznaczenia, czy też wystarczy, że sporny 
element oznaczenia budzi w świadomości docelowego kręgu odbiorców jakiekol-
wiek skojarzenie z zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym lub obszarem 
geograficznym?
W razie uznania drugiej możliwości: czy przy ocenie tego, czy ma miejsce »przy-
wołanie«, ma również znaczenie, w jakim kontekście jest umieszczony sporny ele-
ment znaku, czy też ten kontekst nie może wyłączać bezprawnego przywołania 
za pośrednictwem spornego elementu znaku, nawet jeśli spornemu elementowi 
znaku towarzyszy informacja o prawdziwym pochodzeniu wyrobu?

3) Czy przy ocenie, czy występuje »nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd określe-
nie«, o którym mowa w art. 16 lit. c) rozporządzenia nr 110/2008, ma znaczenie 
to, w jakim kontekście jest umieszczony sporny element znaku, czy też ten kon-
tekst nie może przeciwdziałać wprowadzającemu w błąd określeniu, nawet jeśli 
spornemu elementowi znaku towarzyszy informacja o prawdziwym pochodzeniu 
wyrobu?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych

Uwagi wstępne
20. W ramach niniejszej sprawy obie strony postępowania głównego wyraziły za-
strzeżenia zarówno co do sformułowania, jak i co do treści postanowienia odsyła-
jącego.
21. Z jednej strony Scotch Whisky Association zarzuca sądowi odsyłającemu złe 
sformułowanie pytań prejudycjalnych i proponuje w swoich uwagach pisemnych ich 
przeformułowanie.
22. W tym względzie wystarczy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecz-
nictwem wyłącznie do sądów krajowych, przed którymi toczy się spór i które wo-
bec tego muszą przyjąć na siebie odpowiedzialność za wydane orzeczenie, należy 
ocena, w świetle konkretnych okoliczności każdej sprawy, zarówno niezbędności 
orzeczenia prejudycjalnego do wydania wyroku, jak i znaczenia dla sprawy pytań 
skierowanych do Trybunału (wyrok z dnia 4 kwietnia 2000 r., Darbo, C–465/98, 
EU:C:2000:184, pkt 19). W szczególności wyłącznie do sądu odsyłającego należy 
ustalenie i sformułowanie pytań prejudycjalnych. Stronom postępowania główne-
go nie przysługuje uprawnienie do dokonywania zmian treści tych pytań (wyroki: 
z dnia 18 lipca 2013 r., Consiglio Nazionale dei Geologi, C–136/12, EU:C:2013:489, 
pkt 29, 31 i przytoczone tam orzecznictwo; a także z dnia 6 października 2015 r., 
TMobile Czech Republic i Vodafone Czech Republic, C–508/14, EU:C:2015:657, 
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pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo). W konsekwencji nie można uwzględnić 
wniosku strony postępowania głównego o przeformułowanie zadanych pytań 
w sposób przez nią wskazany.
23. Z drugiej strony M. Klotz twierdzi, że sąd odsyłający przedstawił okoliczności 
faktyczne sporu w postępowaniu głównym w sposób skrótowy i niekompletny, i do-
starcza mające je uzupełnić informacje.
24. Należy jednak przypomnieć, że w ramach procedury współpracy ustanowionej 
w art. 267 TFUE to nie do Trybunału, lecz do sądów krajowych należy ustalenie oko-
liczności faktycznych leżących u podstaw sporu i wyciągniecie z nich konsekwen-
cji dla celów wydania przez nie wyroku (wyroki: z dnia 3 września 2015 r., Costea, 
C–110/14, EU:C:2015:538, pkt 13; z dnia 10 marca 2016 r., Safe Interenvíos, C–235/14, 
EU:C:2016:154, pkt 119). Z drugiej strony Trybunał jest zobowiązany uwzględnić, 
zgodnie z podziałem kompetencji między sądami Unii a sądami krajowymi, kontekst 
faktyczny i prawny, w jaki wpisują się pytania prejudycjalne, w takiej postaci, w ja-
kiej został on opisany w postanowieniu odsyłającym (zob. podobnie wyroki: z dnia 
25 października 2001 r., Ambulanz Glöckner, C–475/99, EU:C:2001:577, pkt 10; z dnia 
28 lipca 2016 r., Kratzer, C–423/15, EU:C:2016:604, pkt 27).

W przedmiocie pytania pierwszego
25. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zwraca się zasadniczo o ustalenie, czy 
art. 16 lit. a) rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, że, aby 
wykazać, iż ma miejsce „pośrednie wykorzystanie w celach handlowych” zarejestro-
wanego oznaczenia geograficznego, sporny element powinien być wykorzystywany 
w formie, która jest albo identyczna z tym oznaczeniem, albo podobna do niego 
pod względem fonetycznym lub wizualnym, czy też wystarczy, by element ten bu-
dził w świadomości docelowego kręgu odbiorców jakiekolwiek skojarzenie ze wspo-
mnianym oznaczeniem lub związanym z nim obszarem geograficznym.
26. Na wypadek, gdyby orzeczono, że jakiekolwiek skojarzenie myślowe z zarejestro-
wanym oznaczeniem geograficznym lub związanym z nim obszarem geograficznym 
wystarcza do stwierdzenia „pośredniego wykorzystania w celach handlowych” tego 
oznaczenia w rozumieniu art. 16 lit. a) rozporządzenia nr 110/2008, sąd odsyłający 
zwraca się zasadniczo o ustalenie, czy przepis ten należy interpretować w ten spo-
sób, że przy ustalaniu tego pośredniego wykorzystania należy uwzględnić kontekst 
spornego elementu, a w szczególności fakt, że towarzyszy mu wyjaśnienie dotyczą-
ce rzeczywistego pochodzenia wyrobu, w związku z czym informacje dostarczane 
przez ten kontekst pozwalają ostatecznie obalić twierdzenie, iż chodzi o pośrednie 
wykorzystanie w celach handlowych.
27. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w celu wykładni przepisu prawa Unii na-
leży wziąć pod uwagę nie tylko jego brzmienie, lecz także kontekst, w jakim został 
umieszczony, oraz cele regulacji, której stanowi on część (zob. w szczególności wy-
roki: z dnia 23 stycznia 2018 r., Piotrowski, C–367/16, EU:C:2018:27, pkt 40; z dnia 
7 lutego 2018 r., American Express, C–304/16, EU:C:2018:66, pkt 54).
28. Co się tyczy, w pierwszej kolejności, brzmienia art. 16 lit. a) rozporządzenia 
nr 110/2008, wynika z niego, że przepis ten chroni zarejestrowane oznaczenia geo-
graficzne przed „bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach handlo-
wych w odniesieniu do wyrobów nieobjętych rejestracją – w zakresie, w jakim są 
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one porównywalne z napojem spirytusowym zarejestrowanym pod danym oznacze-
niem geograficznym lub w zakresie, w jakim takie stosowanie pozwala na czerpanie 
korzyści z renomy zarejestrowanego oznaczenia geograficznego”.
29. Użycie słowa „wykorzystanie” w tym przepisie wymaga z definicji, jak zaznaczył 
rzecznik generalny w pkt 28 opinii, by w spornym znaku zostało użyte chronione 
oznaczenie geograficzne jako takie, w formie, w jakiej zostało ono zarejestrowane, 
lub co najmniej w formie tak bliskiej temu oznaczeniu pod względem fonetycznym lub 
wizualnym, że sporny znak jest z nim w sposób oczywisty nierozerwalnie związany.
30. W tym względzie orzeczono już, że używanie znaku towarowego zawierające-
go oznaczenie geograficzne lub wyrażenie odpowiadające temu oznaczeniu i jego 
tłumaczenie w odniesieniu do napojów spirytusowych niespełniających wymogów 
przewidzianych dla tego oznaczenia stanowi co do zasady bezpośrednie wykorzysta-
nie tego oznaczenia geograficznego w celach handlowych w rozumieniu art. 16 lit. a) 
rozporządzenia nr 110/2008 (wyroki: z dnia 14 lipca 2011 r., Bureau national inter-
professionnel du Cognac, C–4/10 i C–27/10, EU:C:2011:484, pkt 55; a także z dnia 
20 grudnia 2017 r., Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C–393/16, 
EU:C:2017:991, pkt 34).
31. Stąd sytuacje, które mogą być objęte art. 16 lit. a) rozporządzenia nr 110/2008, 
muszą spełniać wymóg użycia w spornym znaku zarejestrowanego oznaczenia geo-
graficznego w sposób identyczny lub przynajmniej w wysokim stopniu podobny pod 
względem fonetycznym lub wizualnym.
32. Niemniej zgodnie z tym przepisem należy rozróżnić sytuacje, w których wyko-
rzystanie przybiera charakter „bezpośredni” od tych, w których ma ono charak-
ter „pośredni”. W tym względzie, jak zaznaczył rzecznik generalny w pkt 30 opinii, 
w przeciwieństwie do wykorzystania „bezpośredniego”, które zakłada, iż chronione 
oznaczenie geograficzne będzie umieszczone bezpośrednio na danym produkcie lub 
jego własnym opakowaniu, wykorzystanie „pośrednie” wymaga, by to oznaczenie 
znajdowało się w uzupełniających materiałach marketingowych lub informacyjnych, 
takich jak reklama tego wyrobu lub dokumenty odnoszące się do niego.
33. Co się tyczy w drugiej kolejności kontekstu, w jaki wpisuje się art. 16 lit. a) roz-
porządzenia nr 110/2008, należy stwierdzić, że zakres stosowania tego przepisu 
musi siłą rzeczy różnić się od zakresu stosowania norm ochrony zarejestrowanych 
oznaczeń geograficznych zawartych w tym art. 16 lit. b)–d). Wspomniany przepis 
należy w szczególności odróżnić od sytuacji objętej lit. b) tego artykułu, która mówi 
o „niewłaściwym wykorzystani[u], imitacj[i] lub przywołani[u]”, czyli sytuacjach, 
w których w spornym znaku nie używa się oznaczenia geograficznego jako takiego, 
lecz sugeruje się je w taki sposób, że konsument dochodzi do przekonania, iż istnieje 
wystarczająco bliski związek między tym znakiem a zarejestrowanym oznaczeniem 
geograficznym.
34. Tym samym, jak zaznaczył rzecznik generalny w pkt 32 opinii, art. 16 lit. b) rozpo-
rządzenia nr 110/2008 straciłby swoją skuteczność, gdyby lit. a) tego artykułu była 
interpretowana w sposób rozszerzający, jak rozważa to sąd odsyłający w pytaniu 
pierwszym, w tym znaczeniu, że znajdowałaby zastosowanie za każdym razem, gdy 
sporny znak budziłby w świadomości docelowego kręgu odbiorców jakiekolwiek 
skojarzenie myślowe z zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym lub związanym 
z nim obszarem geograficznym.
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35. W trzeciej kolejności należy stwierdzić, że wykładnia, zgodnie z którą dla wykaza-
nia pośredniego wykorzystania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego w ce-
lach handlowych wymagane jest, by sporny element był wykorzystywany w formie, 
która jest albo identyczna z tym oznaczeniem, albo podobna pod względem fone-
tycznym lub wizualnym, może lepiej gwarantować osiągnięcie wszystkich celów re-
alizowanych przez rozporządzenie nr 110/2008, a w szczególności jego art. 16 lit. a).
36. W tym względzie należy przypomnieć, że system rejestracji oznaczeń geogra-
ficznych napojów spirytusowych przewidziany w rozporządzeniu nr 110/2008 ma 
przyczyniać się – jak przypomina motyw 2 tego rozporządzenia – do osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony konsumentów, do zapobiegania praktykom mogącym 
wprowadzać w błąd oraz do osiągnięcia przejrzystości rynków i uczciwej konkurencji 
(wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C–75/15, EU:C:2016:35, pkt 24).
37. Ponadto Trybunał wyjaśnił już, że ochrona przyznana oznaczeniom geograficz-
nym przez art. 16 rozporządzenia nr 110/2008 musi podlegać interpretacji uwzględ-
niającej cel, jakiemu służy rejestracja tych oznaczeń, a mianowicie – jak wynika 
z motywu 14 tego rozporządzenia – to, że mają one wskazywać na pochodzenie 
napojów spirytusowych z określonego terytorium, jeżeli to głównie danemu pocho-
dzeniu geograficznemu można przypisać określoną jakość, renomę czy inne cechy 
tych napojów (wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C–75/15, pkt 23 i przyto-
czone tam orzecznictwo).
38. Jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 38 opinii, przepisy rozporządzenia 
nr 110/2008, a w szczególności przepisy art. 16, mają na celu zapobieżenie naduży-
waniu chronionych oznaczeń geograficznych nie tylko w interesie kupujących, ale 
również w interesie producentów, którzy podjęli wysiłki, by zagwarantować ocze-
kiwaną jakość wyrobom opatrzonym zgodnie z prawem takimi oznaczeniami (zob. 
analogicznie wyroki: z dnia 14 września 2017 r., EUIPO/Instituto dos Vinhos do Do-
uro e do Porto, C–56/16 P, EU:C:2017:693, pkt 82; a także z dnia 20 grudnia 2017 r., 
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C–393/16, EU:C:2017:991, pkt 38). 
W tych ramach lit. a) tego artykułu zakazuje konkretnie wykorzystywania przez pod-
mioty gospodarcze w celach handlowych zarejestrowanego oznaczenia geograficz-
nego w odniesieniu do wyrobów, które nie są objęte rejestracją, w szczególności 
w celu czerpania nienależnych korzyści z tego oznaczenia geograficznego.
39. Uwzględniając całość powyższych rozważań, na pytanie pierwsze należy odpowie-
dzieć, że art. 16 lit. a) rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, 
iż, aby ustalić, czy ma miejsce „pośrednie wykorzystanie w celach handlowych” zare-
jestrowanego oznaczenia geograficznego, wymagane jest, by sporny element był wy-
korzystywany w formie, która jest albo identyczna z tym oznaczeniem, albo podobna 
pod względem fonetycznym lub wizualnym. Dlatego też nie wystarczy, że element 
ten może budzić w świadomości docelowego kręgu odbiorców jakiekolwiek skojarze-
nie ze wspomnianym oznaczeniem lub obszarem geograficznym z nim związanym.
40. Zważywszy na odpowiedź udzieloną na pierwszą część pytania pierwszego nie 
ma potrzeby udzielania odpowiedzi na jego część drugą.

W przedmiocie pytania drugiego
41. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający zwraca się zasadniczo o ustalenie, czy 
art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, że dla 
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ustalenia, iż ma miejsce „przywołanie” zarejestrowanego oznaczenia geograficzne-
go, wymagane jest, aby sporny element był podobny pod względem fonetycznym 
lub wizualnym do tego oznaczenia, czy też wystarczy, by element ten budził w świa-
domości docelowego kręgu odbiorców jakiekolwiek skojarzenie ze wspomnianym 
oznaczeniem lub związanym z nim obszarem geograficznym.
42. W sytuacji, gdyby orzeczono, że jakiekolwiek skojarzenie myślowe z zarejestro-
wanym oznaczeniem geograficznym lub związanym z nim obszarem geograficznym 
wystarcza do ustalenia, iż ma miejsce „przywołanie” tego oznaczenia w rozumie-
niu art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008, sąd odsyłający zwraca się zasadniczo 
o ustalenie, czy przepis ten należy interpretować w ten sposób, że przy tym ustaleniu 
należy uwzględnić kontekst, w który wpisuje się sporny element, a w szczególności 
fakt, że towarzyszy mu wyjaśnienie dotyczące rzeczywistego pochodzenia wyrobu, 
w związku z czym informacje dostarczane przez ten kontekst pozwalają ostatecznie 
obalić twierdzenie, iż chodzi o „przywołanie”.
43. Aby udzielić użytecznej odpowiedzi sądowi odsyłającemu, należy przypomnieć, 
że art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008 chroni oznaczenia geograficzne przed 
„przywołaniem”, „nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie wyrobu lub je-
śli oznaczenie geograficzne zostało przetłumaczone, lub jeśli towarzyszy mu określe-
nie takie jak »podobny«, »typu«, »w stylu«, »wyprodukowany«, »o smaku«, czy inne 
podobne określenie”.
44. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału pojęcie „przywołania” dotyczy sytuacji, 
w której określenie zastosowane do oznaczenia wyrobu zawiera część chronionego 
oznaczenia geograficznego, tak iż gdy konsument zetknie się z nazwą danego wyrobu, 
w jego umyśle powstanie wyobrażenie towaru posiadającego to oznaczenie (wyrok 
z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C–75/15, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).
45. Tym samym, aby móc stwierdzić zaistnienie „przywołania” w rozumieniu art. 16 
lit. b) rozporządzenia nr 110/2008, Trybunał uznał, że sąd krajowy powinien zwe-
ryfikować, oprócz faktu zawarcia części chronionego oznaczenia geograficznego 
w wyrażeniu zastosowanym do oznaczenia danego wyrobu, okoliczność, czy, gdy 
konsument zetknie się z nazwą tego wyrobu, w jego umyśle powstanie wyobrażenie 
towaru posiadającego to oznaczenie. Sąd krajowy musi zatem zasadniczo oprzeć się 
na przypuszczalnej reakcji konsumenta na wyrażenie zastosowane do oznaczenia 
rozpatrywanego wyrobu, przy czym istotę stanowi tu okoliczność, czy konsument 
dostrzeże powiązanie między tym wyrażeniem a chronionym oznaczeniem geogra-
ficznym (wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C–75/15, pkt 22).
46. Z powyższego wynika, jak zaznaczył też rzecznik generalny w pkt 55 opinii, że 
zawarcie części chronionego oznaczenia geograficznego w spornym znaku nie jest 
koniecznym warunkiem zastosowania art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008. 
Aby ocenić, czy ma miejsce „przywołanie” w rozumieniu tego przepisu, sąd krajo-
wy powinien więc zbadać, czy, gdy konsument zetknie się z nazwą danego wyrobu, 
w jego umyśle powstanie wyobrażenie towaru posiadającego chronione oznacze-
nie geograficzne.
47. W tym względzie należy wyjaśnić, że sąd krajowy w ramach tej oceny musi od-
nieść się do sposobu postrzegania przeciętnego konsumenta europejskiego, wła-
ściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego (wyrok z dnia 
21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C–75/15, pkt 25, 28).
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48. Ponadto Trybunał orzekł już, że stwierdzenie, iż ma miejsce przywołanie chro-
nionego oznaczenia geograficznego, jest uzasadnione w przypadku, gdy stosowane 
w sprzedaży nazwy produktów o analogicznym wyglądzie wykazują podobieństwo 
fonetyczne i wizualne (wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C–75/15, pkt 33 
i przytoczone tam orzecznictwo).
49. Jednakże, jak zaznaczył rzecznik generalny w pkt 58 opinii, stwierdzenie fo-
netycznego i wizualnego podobieństwa spornej nazwy z chronionym oznacze-
niem geograficznym nie jest warunkiem koniecznym dla ustalenia, czy ma miejsce 
„przywołanie” w rozumieniu art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008. Stanowi on 
tylko jedno z kryteriów, które powinien wziąć pod uwagę sąd krajowy w ramach 
oceny, czy w reakcji na nazwę danego wyrobu w umyśle konsumenta powstanie 
wyobrażenie towaru posiadającego chronione oznaczenie geograficzne. Wynika 
z tego, że nie jest wykluczone, iż „przywołanie” może mieć miejsce nawet przy 
braku takiego podobieństwa.
50. Obok kryteriów dotyczących zawarcia w spornej nazwie części chronionego 
oznaczenia geograficznego oraz fonetycznego i wizualnego podobieństwa tej nazwy 
z tym oznaczeniem Trybunał wskazał również, że w razie potrzeby należy brać pod 
uwagę kryterium „bliskości konceptualnej” między wyrażeniami w dwóch różnych 
językach, ponieważ taka bliskość, podobnie jak inne wyżej wymienione kryteria, 
może wywołać w umyśle konsumenta – gdy zetknie się on z porównywalnym wy-
robem oznaczonym sporną nazwą – wyobrażenie wyrobu, którego oznaczenie geo-
graficzne jest chronione (wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C–75/15, pkt 35 
i przytoczone tam orzecznictwo).
51. Z powyższych rozważań wynika, że, dla celów określenia pojęcia „przywoła-
nia” w rozumieniu art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008, rozstrzygającym kry-
terium jest to, czy, gdy konsument zetknie się ze sporną nazwą, w jego umyśle 
powstanie bezpośrednio wyobrażenie towaru posiadającego chronione oznacze-
nie geograficzne, co powinien zweryfikować sąd krajowy, uwzględniając w danym 
wypadku zawarcie w kwestionowanej nazwie części chronionego oznaczenia geo-
graficznego, fonetyczne lub wizualne podobieństwo tej nazwy z tym oznaczeniem 
lub też „bliskość konceptualną” między wspomnianą nazwą a wspomnianym ozna-
czeniem.
52. W postępowaniu głównym do sądu odsyłającego należeć będzie zatem zwery-
fikowanie, czy w umyśle przeciętnego konsumenta europejskiego, właściwie poin-
formowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, kiedy zetknie się on z po-
równywalnym wyrobem noszącym sporną nazwę, w niniejszym wypadku „Glen”, 
powstanie bezpośrednio wyobrażenie chronionego oznaczenia geograficznego, 
a mianowicie „Scotch Whisky”, biorąc pod uwagę – przy braku fonetycznego lub 
wizualnego podobieństwa tej nazwy z chronionym oznaczeniem geograficznym i za-
warcia części tego oznaczenia we wspomnianej nazwie – bliskość konceptualną mię-
dzy wspomnianym oznaczeniem i tą nazwą.
53. Natomiast kryterium wskazane przez sąd odsyłający w ramach pytania drugie-
go w celu stwierdzenia „przywołania” w rozumieniu art. 16 lit. b) rozporządzenia 
nr 110/2008, a mianowicie to, że sporny element danego znaku ma budzić w świa-
domości docelowego kręgu odbiorców jakiekolwiek skojarzenie z chronionym ozna-
czeniem geograficznym lub związanym z nim obszarem geograficznym, nie może być 
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przyjęte, gdyż za jego pomocą nie można wykazać wystarczająco bezpośredniego 
i jednoznacznego związku między tym elementem a tym oznaczeniem.
54. Ponadto, jak zaznaczył rzecznik generalny w pkt 61–63 opinii, gdyby dla stwier-
dzenia takiego przywołania wystarczało, żeby w świadomości konsumenta obudziło 
się jakiegokolwiek rodzaju skojarzenie z chronionym oznaczeniem geograficznym, 
prowadziłoby to, po pierwsze, do tego, że art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008 
ingerowałby w zakres stosowania przepisów, które następują po nim w tym arty-
kule, a mianowicie lit. c) i d), które dotyczą przypadków, w których odniesienie do 
chronionego oznaczenia geograficznego jest jeszcze słabsze niż jego „przywołanie”.
55. Po drugie, stosowanie takiego kryterium prowadziłoby do rozszerzenia w spo-
sób nieprzewidywalny zakresu stosowania wspomnianego rozporządzenia i wy-
woływałoby poważne ryzyko w szczególności dla pewności prawa po stronie 
zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Zgodnie bowiem z motywem 4 
rozporządzenia nr 110/2008 prawodawca Unii zmierza do „zapewnienia bardziej 
systematycznego podejścia do prawodawstwa regulującego kwestie napojów spi-
rytusowych”, ustalając „jasno określone kryteria”, w szczególności dla „ochrony 
oznaczeń geograficznych”. Tymczasem przyjęcie kryterium tak nieprecyzyjnego 
i szerokiego jak to rozważane przez sąd odsyłający w ramach pytania drugiego nie 
byłoby zgodne z tym celem.
56. Uwzględniając całość powyższych rozważań, na pierwszą część pytania dru-
giego należy odpowiedzieć, że art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008 należy 
interpretować w ten sposób, iż, aby ustalić, czy ma miejsce „przywołanie” zare-
jestrowanego oznaczenia geograficznego, sąd odsyłający powinien zbadać, czy 
w umyśle przeciętnego konsumenta europejskiego, właściwie poinformowanego 
oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego, w reakcji na sporną nazwę powstanie 
bezpośrednio wyobrażenie towaru posiadającego chronione oznaczenie geogra-
ficzne. W ramach tej oceny sąd ten, przy braku, po pierwsze, fonetycznego lub 
wizualnego podobieństwa spornej nazwy z chronionym oznaczeniem geograficz-
nym, i, po drugie, zawarcia części tego oznaczenia w tej nazwie, powinien uwzględ-
nić w danym wypadku podobieństwo konceptualne między wspomnianą nazwą 
a wspomnianym oznaczeniem.
57. Co się tyczy drugiej części pytania drugiego, dotyczącej roli kontekstu, w któ-
ry wpisuje się sporna nazwa, w ramach przeprowadzanej przez sąd krajowy oce-
ny tego, czy ma miejsce „przywołanie” w rozumieniu art. 16 lit. b) rozporządzenia 
nr 110/2008, należy stwierdzić, że z brzmienia tego przepisu wynika, iż „przywoła-
nie” może mieć miejsce nawet wówczas, jeżeli wskazane jest prawdziwe pochodze-
nie wyrobu (wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C–75/15, pkt 43 i przytoczo-
ne tam orzecznictwo).
58. Z postanowienia odsyłającego wynika, że pozwany w postępowaniu głównym 
M. Klotz utrzymuje, iż nazwa „Glen Buchenbach” jest grą słów złożoną z nazwy miej-
sca pochodzenia napoju będącego przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, 
a mianowicie Berglen, oraz z nazwy lokalnej rzeki, a mianowicie Buchenbach. Jed-
nak Trybunał orzekł już, że w świetle art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008 nie 
jest istotne, iż sporna nazwa odpowiada nazwie przedsiębiorstwa lub miejscu, gdzie 
wyrób jest produkowany (zob. podobnie wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, 
C–75/15, pkt 42–45).
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59. Poza tym, jak zaznaczył rzecznik generalny w pkt 81 opinii, Trybunał wyjaśnił 
też, że okoliczność, iż sporna nazwa odwołuje się do miejsca produkcji znanego dla 
konsumentów z państwa członkowskiego, w którym ów wyrób jest produkowany, 
nie jest istotnym czynnikiem w ramach oceny pojęcia „przywołania” w rozumieniu 
art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008, zważywszy, że przepis ten chroni zareje-
strowane oznaczenia geograficzne przed wszelkimi przypadkami przywołania na ca-
łym terytorium Unii oraz że z uwagi na konieczność zapewnienia skutecznej i jedno-
litej ochrony tych oznaczeń odnosi się on do wszystkich konsumentów w Unii (wyrok 
z dnia 21 stycznia 2016 r., Viiniverla, C–75/15, pkt 27).
60. Uwzględniając powyższe rozważania, na drugą część pytania drugiego należy od-
powiedzieć, że art. 16 lit. b) rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten 
sposób, iż do tego, aby stwierdzić, że ma miejsce „przywołanie” zarejestrowanego 
oznaczenia geograficznego, nie jest wymagane uwzględnienie kontekstu, w który 
wpisuje się sporny element, a w szczególności faktu, że towarzyszy mu wyjaśnienie 
dotyczące prawdziwego pochodzenia danego wyrobu.

W przedmiocie pytania trzeciego
61. Poprzez pytanie trzecie sąd odsyłający zwraca się zasadniczo o ustalenie, czy 
art. 16 lit. c) rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten sposób, że, 
w celu ustalenia, iż stosowane jest „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okre-
ślenie” zakazane przez ten przepis, należy uwzględnić kontekst, w jakim wykorzysty-
wany jest sporny element, w szczególności, jeżeli towarzyszy mu oznaczenie doty-
czące prawdziwego pochodzenia danego wyrobu.
62. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 16 lit. c) rozporządzenia nr 110/2008 za-
rejestrowane oznaczenie geograficzne jest chronione przed „nieprawdziwym lub 
wprowadzającym w błąd określeniem miejsca pochodzenia lub wytwarzania, wła-
ściwości lub podstawowych cech produktu w opisie, prezentacji lub etykietowaniu 
wyrobu, które mogłoby stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia”.
63. Przede wszystkim należy stwierdzić, że, wbrew temu, co utrzymuje Komisja Eu-
ropejska, nic w treści tego przepisu nie wskazuje na to, by przy ustalaniu tego, czy 
ma miejsce „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd określenie miejsca pocho-
dzenia lub wytwarzania, właściwości lub podstawowych cech produktu”, zamia-
rem prawodawcy Unii było uwzględnienie kontekstu, w którym wykorzystywany 
jest sporny element.
64. Jak bowiem zaznaczył rzecznik generalny w pkt 92 opinii, wyrażenie „nieprawdzi-
we lub wprowadzające w błąd określenie […] w opisie, prezentacji lub etykietowa-
niu wyrobu” stanowi wyliczenie różnych nośników, na których może się znajdować 
określenie przypuszczalnie nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Nie można na 
tej podstawie wyciągać wniosku, że to określenie należy badać w związku z innymi 
informacjami, które ewentualnie występują w opisie, prezentacji lub etykietowaniu 
danego wyrobu.
65. Następnie, jak też zaznaczył rzecznik generalny w pkt 96 opinii, należy wyja-
śnić, że art. 16 rozporządzenia nr 110/2008 zawiera stopniowane wyliczenie za-
kazanych działań, na podstawie którego lit. c) tego artykułu należy odróżniać od 
poprzedzających ją lit. a) i b). O ile bowiem lit. a) tego artykułu ogranicza się do 
czynów polegających na wykorzystaniu chronionego oznaczenia geograficznego, 
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zaś lit. b) do czynów polegających na niewłaściwym wykorzystaniu, imitacji lub 
przywołaniu, o tyle lit. c) poszerza zakres ochrony, włączając do niego każde 
inne „określenie”, to znaczy udzielane konsumentom informacje znajdujące się 
w opisie, prezentacji lub etykietowaniu danego produktu, które wprawdzie nie 
odwołują się do chronionego oznaczenia geograficznego, są jednak kwalifikowane 
jako „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd” w świetle związków między wyro-
bem i tym chronionym oznaczeniem.
66. W tym względzie należy uściślić, po pierwsze, że wyrażenie „inne podobne 
określenie” użyte w art. 16 lit. c) rozporządzenia nr 110/2008 obejmuje informacje, 
które mogą figurować w jakiejkolwiek formie w opisie, prezentacji lub etykietowa-
niu, w szczególności formie tekstu, obrazu lub pojemnika, które mogą informować 
o miejscu pochodzenia lub wytwarzania, właściwościach lub podstawowych ce-
chach tego wyrobu.
67. Po drugie, do tego, aby uznać, że nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okre-
ślenie „mogłoby stworzyć fałszywe wrażenie co do […] pochodzenia” w rozumieniu 
tego przepisu, wystarczy, by było ono zawarte w jednym z trzech nośników wymie-
nionych w tym przepisie, a mianowicie „w opisie, prezentacji lub etykietowaniu” 
danego wyrobu.
68. Z powyższych rozważań wynika, że art. 16 lit. c) rozporządzenia nr 110/2008 
przewiduje szeroką ochronę zarejestrowanych oznaczeń geograficznych. Gdyby nie-
prawdziwe lub wprowadzające w błąd określenie było dopuszczalne ze względu na 
dodatkowe informacje towarzyszące temu określeniu, dotyczące w szczególności 
rzeczywistego pochodzenia danego produktu, przepis ten utraciłby swoją skutecz-
ność.
69. W końcu, jak już stwierdzono w pkt 38 niniejszego wyroku, rozporządzenie 
nr 110/2008 i w szczególności jego art. 16 mają na celu ochronę zarejestrowanych 
oznaczeń geograficznych zarówno w interesie konsumentów, którzy nie powinni być 
wprowadzani w błąd przez niewłaściwe oznaczenia, jak i w interesie podmiotów 
gospodarczych ponoszących wyższe koszty w celu zapewnienia jakości produktów 
noszących legalnie chronione oznaczenia geograficzne. Podmioty te powinny być 
bowiem chronione przez aktami nieuczciwej konkurencji.
70. Jak zaznaczył rzecznik generalny w pkt 101 opinii, realizacja tych celów byłaby 
zagrożona, gdyby ochrona oznaczeń geograficznych mogła zostać ograniczona tym, 
że obok nieprawdziwego lub wprowadzającego w błąd określenia w rozumieniu 
art. 16 lit. c) rozporządzenia nr 110/2008 figurują informacje dodatkowe, ponieważ 
przyjęcie tej wykładni sprowadzałoby się do zezwolenia na posługiwanie się takim 
określeniem, jeżeli towarzyszyłyby mu prawdziwe informacje.
71. Uwzględniając całość powyższych rozważań, na pytanie trzecie należy odpo-
wiedzieć, że art. 16 lit. c) rozporządzenia nr 110/2008 należy interpretować w ten 
sposób, iż przy ustalaniu, czy ma miejsce „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd 
określenie” zakazane przez ten przepis, nie należy uwzględniać kontekstu, w którym 
wykorzystywany jest sporny element.
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Odróżniający charakter znaku: 

4. C–578/17 (27.03.2019) 
Oy Hartwall Ab przy udziale Patentti- ja rekisterihallitus

Ocena odróżniającego charakteru znaku towarowego w zależności od tego,  
czy wniosek o rejestrację dotyczy znaku graficznego czy znaku kolorowego

wyrOK trybunału (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r.  
w sprawie C–578/17 Oy Hartwall ab  

przy udziale Patentti- ja rekisterihallitus

tezy

1) artykuł 2 i art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 
2008/95/we z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy 
interpretować w ten sposób, że wskazana przez zgłaszającego w chwili dokona-
nia zgłoszenia kwalifikacja danego oznaczenia jako „kolorowego znaku towaro-
wego” lub „graficznego znaku towarowego” stanowi istotną okoliczność obok 
pozostałych okoliczności związanych z określeniem, czy oznaczenie to może 
stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 tej dyrektywy, a także czy w da-
nym wypadku ten znak towarowy ma charakter odróżniający w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy, lecz nie zwalnia organu właściwego 
w dziedzinie znaków towarowych z obowiązku przeprowadzenia całościowej 
analizy in concreto charakteru odróżniającego rozpatrywanego znaku towa-
rowego, co skutkuje tym, że organ ten nie może odmówić rejestracji danego 
oznaczenia jako znaku towarowego jedynie ze względu na to, że oznaczenie to 
nie nabyło charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu 
do zgłoszonych towarów i usług.

2) artykuł 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że w okolicz-
nościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym stoi on na prze-
szkodzie rejestracji danego oznaczenia jako znaku towarowego ze względu na 
istnienie sprzeczności w zgłoszeniu – co powinien zbadać sąd odsyłający.

wyrOK

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 2 
i art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 
22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach wszczętego przez Oy Hartwall Ab po-
stępowania dotyczącego odrzucenia przez Patentti- ja rekisterihallitus (urząd wła-
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sności intelektualnej, Finlandia) zgłoszenia znaku towarowego przedstawionego 
przez Hartwall.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
We wniosku z dnia 20 września 2012 r. złożonym do urzędu własności intelektualnej 
Hartwall wystąpiła o rejestrację, jako kolorowego znaku towarowego, oznaczenia 
przedstawionego poniżej i opisanego w następujący sposób: „Kolorami oznaczenia 
są niebieski (PMS 2748, PMS CYAN) i szary (PMS 877)” (zwanego dalej „spornym 
znakiem towarowym”).

W następstwie przyjęcia wstępnej decyzji przez urząd własności intelektualnej spół-
ka Hartwall wyjaśniła, że dokonuje zgłoszenia spornego znaku towarowego jako „ko-
lorowego znaku towarowego”, a nie jako grafi cznego znaku towarowego.
Decyzją z dnia 5 czerwca 2013 r. urząd własności intelektualnej odrzucił to zgłosze-
nie znaku towarowego ze względu na brak charakteru odróżniającego. W tym wzglę-
dzie urząd własności intelektualnej podkreślił, że nie można przyznać wyłącznego 
prawa odnoszącego się do rejestracji danych kolorów, jeśli nie wykazano, że kolory, 
o których ochronę wniesiono na podstawie prawa znaków towarowych, nabyły cha-
rakter odróżniający ze względu na długotrwałe i istotne używanie.
Hartwall wniosła do markkinaoikeus (sądu gospodarczego, Finlandia) powództwo 
przeciwko wspomnianej decyzji urzędu własności intelektualnej, które zostało jed-
nak oddalone.
Spółka Hartwall wniosła do sądu odsyłającego Korkein hallinto-oikeus (najwyższego 
sądu administracyjnego, Finlandia) skargę na orzeczenie markkinaoikeus. Sąd od-
syłający wskazał, że według posiadanej przez niego wiedzy Trybunał nie rozstrzy-
gnął jeszcze kwesti i, czy oznaczenie – przedstawione w kolorowej formie grafi cznej 
– może być zarejestrowane jako „kolorowy znak towarowy”. Sąd odsyłający dodaje, 
że Trybunał nie orzekł również jeszcze w przedmiocie wpływu wywieranego przez 
kwalifi kację danego znaku towarowego jako kolorowego znaku towarowego na oce-
nę charakteru odróżniającego tego znaku towarowego.
W tych okolicznościach Korkein hallinto-oikeus postanowił zawiesić postępowanie 
i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy przy wykładni art. 2 dyrektywy [2008/95] oraz przesłanki dotyczącej charak-

teru odróżniającego danego znaku towarowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
wspomnianej dyrektywy istotne jest to, czy dokonuje się zgłoszenia tego znaku 
jako grafi cznego znaku towarowego czy też jako kolorowego znaku towarowego?

2) Jeżeli kwalifi kacja danego znaku towarowego jako kolorowego znaku towarowe-
go lub grafi cznego znaku towarowego jest istotna przy ocenie jego charakteru 
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odróżniającego, czy znak ten należy zarejestrować zgodnie ze zgłoszeniem jako 
kolorowy znak towarowy – niezależnie od jego przedstawienia w formie graficznej 
– czy też może on zostać zarejestrowany jedynie jako graficzny znak towarowy?

3) Jeżeli możliwa jest rejestracja znaku przedstawionego w zgłoszeniu w formie 
graficznej jako kolorowego znaku towarowego, czy dla rejestracji znaku, który 
w zgłoszeniu został przedstawiony graficznie z dokładnością wymaganą zgodnie 
z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dla rejestracji kolorowego znaku to-
warowego (a zatem nie chodzi o rejestrację jako znaku towarowego koloru jako 
takiego, przedstawionego w sposób abstrakcyjny, bez nadania mu formy lub bez 
zaznaczenia konturów), jako kolorowego znaku towarowego, konieczne jest po-
nadto przedstawienie przekonywającego dowodu jego używania, tak jak wymaga 
tego Patentti- ja rekisterihallitus (urząd własności intelektualnej), czy też jakiego-
kolwiek dowodu?”.

w przedmiocie pytań prejudycjalnych
21. Na wstępie należy przypomnieć, że w dyrektywie 2008/95 nie określono kate-
gorii znaków towarowych i że ani w art. 2, ani w art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 tej 
dyrektywy nie ustanowiono rozróżnienia między kategoriami znaków towarowych 
(zob. podobnie wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank i in., C–217/13 i C–218/13, 
EU:C:2014:2012, pkt 46).
22. Zgodnie z motywem 6 dyrektywy 2008/95 to państwa członkowskie powinny 
określić procedury dotyczące rejestracji unieważnienia praw do znaków towaro-
wych i w tej dziedzinie zachowują one pełną swobodę przyjmowania reguł regulują-
cych owe procedury.
23. Taka swoboda nie może jednak skutkować podważeniem zharmonizowanej de-
finicji pojęcia znaku towarowego i kryteriów regulujących charakter odróżniający 
znaku towarowego – wynikających z art. 2 i art. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/95 – pod 
rygorem naruszenia skuteczności (effet utile) tej dyrektywy i prawidłowego funkcjo-
nowania systemu rejestracji znaków towarowych.

W przedmiocie pytania pierwszego
24. W pytaniu pierwszym sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 2 i art. 3 
ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że wskazana 
przez zgłaszającego w chwili dokonania zgłoszenia kwalifikacja danego oznaczenia 
jako „kolorowego znaku towarowego” lub „graficznego znaku towarowego” stanowi 
istotną okoliczność związaną z określeniem, czy oznaczenie to może stanowić znak 
towarowy i czy, w danym wypadku, ten znak towarowy ma charakter odróżniający 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
25. W tym względzie należy przede wszystkim wskazać, że okoliczność, iż zgłoszo-
no do rejestracji dane oznaczenie jako „kolorowy znak towarowy” lub „graficzny 
znak towarowy”, jest istotna dla określenia przedmiotu i zakresu ochrony przyznanej 
przez prawo znaków towarowych, dla celów stosowania art. 2 dyrektywy 2008/95. 
Kwalifikacja oznaczenia jako „kolorowego znaku towarowego” lub „graficznego zna-
ku towarowego” przyczynia się bowiem do uściślenia przedmiotu i zakresu ochrony 
dochodzonej na mocy prawa znaków towarowych w zakresie, w jakim umożliwia 
ona określenie, czy kontury stanowią część przedmiotu zgłoszenia.
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26. Co się tyczy wpływu kwalifikacji danego oznaczenia jako „kolorowego znaku to-
warowego” lub „graficznego znaku towarowego” na ocenę charakteru odróżniają-
cego, należy stwierdzić, że gdy właściwy organ bada zgłoszenie znaku towarowego, 
powinien on – dla celów określenia, czy oznaczenie, o którego ochronę wniesiono 
na mocy prawa znaków towarowych, ma charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 – przeprowadzić badanie in concreto, uwzględnia-
jąc wszelkie istotne okoliczności danej sprawy, w tym, w danym wypadku, dotych-
czasowe używanie tego oznaczenia (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 maja 2003 r., 
Libertel, C–104/01, EU:C:2003:244, pkt 76; z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN 
Nederland, C–363/99, EU:C:2004:86, pkt 31–35; a także z dnia 24 czerwca 2004 r., 
Heidelberger Bauchemie, C–49/02, EU:C:2004:384, pkt 41).
27. Badanie charakteru odróżniającego danego znaku towarowego nie może zatem 
zostać przeprowadzone in abstracto (wyrok z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN 
Nederland, C–363/99, EU:C:2004:86, pkt 31).
28. Ponadto Trybunał orzekł, że kryteria oceny charakteru odróżniającego koloro-
wych znaków towarowych są takie same jak kryteria mające zastosowanie do in-
nych kategorii znaków towarowych. Trudności, jakie można napotkać przy ustalaniu 
charakteru odróżniającego niektórych kategorii znaków towarowych ze względu na 
ich charakter i jakie należy zgodnie z prawem uwzględnić, nie uzasadniają określenia 
bardziej rygorystycznych kryteriów oceny, uzupełniających lub zastępujących kryte-
rium charakteru odróżniającego w rozumieniu nadanym mu w orzecznictwie Trybu-
nału dotyczącym innych kategorii znaków towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 
19 czerwca 2014 r., Oberbank i in., C–217/13 i C–218/13, pkt 46, 47).
29. Jednakże o ile kryteria dotyczące oceny charakteru odróżniającego są takie 
same dla kolorowych znaków towarowych i graficznych znaków towarowych, o tyle 
z orzecznictwa Trybunału wynika, że sposób postrzegania przez właściwy krąg od-
biorców nie jest koniecznie taki sam, gdy chodzi o oznaczenie utworzone z samego 
koloru czy też o słowny lub graficzny znak towarowy. O ile bowiem krąg odbiorców 
zazwyczaj postrzega natychmiast słowne lub graficzne znaki towarowe jako ozna-
czenia identyfikujące pochodzenie towaru, o tyle samoistna cecha związana z odróż-
nieniem towarów danego przedsiębiorstwa zwykle nie istnieje w wypadku samego 
tylko koloru (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C–104/01, pkt 65).
30. I tak, Trybunał orzekł, że – co się tyczy samego koloru – istnienie charakteru od-
różniającego przed jakimkolwiek używaniem mogłoby być rozważane jedynie w wy-
jątkowych okolicznościach i że, nawet jeśli dany kolor nie posiada sam w sobie i ab 
initio charakteru odróżniającego, może on jednak uzyskać ten charakter odróżniają-
cy w następstwie używania w odniesieniu do towarów lub usług, dla których doko-
nano zgłoszenia znaku towarowego (wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C–104/01, 
pkt 66, 67).
31. Ponadto w celu dokonania oceny charakteru odróżniającego, jaki dany kolor 
sam w sobie lub kombinacja kolorów może mieć jako znak towarowy, konieczne 
jest uwzględnienie interesu ogólnego, przejawiającego się w tym, by nie ograniczać 
w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców, oferu-
jących towary lub usługi takiego samego rodzaju jak te, dla których dokonano zgło-
szenia (wyroki: z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C–104/01, pkt 60; z dnia 24 czerwca 
2004 r., Heidelberger Bauchemie, C–49/02, pkt 41).
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32. W tym kontekście przywołane w poprzednich punktach orzecznictwo Trybuna-
łu nie zwalnia organów właściwych w dziedzinie znaków towarowych z przeprowa-
dzenia badania in concreto charakteru odróżniającego, uwzględniającego wszelkie 
istotne okoliczności danego wypadku. A zatem niezgodna z takim badaniem byłaby 
sytuacja, w której organy te mogłyby ustalić charakter odróżniający danego koloru 
jako takiego lub kombinacji kolorów jedynie ze względu na używanie takiego koloro-
wego oznaczenia w odniesieniu do zgłoszonych towarów lub usług.
33. Co więcej, na wypadek gdyby oznaczenie, dla którego dokonano zgłoszenia 
w charakterze znaku towarowego, utworzono z kombinacji kolorów określonych 
w sposób abstrakcyjny i bez konturów, w orzecznictwie Trybunału wskazano, że 
przedstawienie graficzne tych kolorów powinno obejmować systematyczny układ 
łączący te kolory w z góry określony i stały sposób (zob. podobnie wyrok z dnia 
24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C–49/02, pkt 33).
34. A zatem w ramach całościowej analizy in concreto charakteru odróżniającego 
należy rozpatrzyć, czy – i w jakim zakresie – kombinacja kolorów obejmująca syste-
matyczny układ może nadać danemu oznaczeniu samoistny charakter odróżniający.
35. W konsekwencji na pytanie pierwsze należy udzielić następującej odpowiedzi: 
art. 2 i art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, 
że wskazana przez zgłaszającego w chwili dokonania zgłoszenia kwalifikacja dane-
go oznaczenia jako „kolorowego znaku towarowego” lub „graficznego znaku towa-
rowego” stanowi istotną okoliczność obok pozostałych okoliczności związanych 
z określeniem, czy oznaczenie to może stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 2 
tej dyrektywy, a także czy w danym wypadku ten znak towarowy ma charakter od-
różniający w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wspomnianej dyrektywy, lecz nie zwalnia 
organu właściwego w dziedzinie znaków towarowych z obowiązku przeprowadzenia 
całościowej analizy in concreto charakteru odróżniającego rozpatrywanego znaku 
towarowego, co skutkuje tym, że organ ten nie może odmówić rejestracji danego 
oznaczenia jako znaku towarowego jedynie ze względu na to, że oznaczenie to nie 
nabyło charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu do zgło-
szonych towarów i usług.

W przedmiocie pytania drugiego
36. W pytaniu drugim sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 2 dyrekty-
wy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie rejestra-
cji znaku towarowego – takiego jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, przed-
stawionego w zgłoszeniu znaku towarowego w formie graficznej – jako kolorowego 
znaku towarowego.
37. W niniejszym wypadku sąd odsyłający wskazuje, że zgodnie z przedłożonym przez 
Hartwall zgłoszeniem oznaczenie, co do którego wystąpiono o udzielenie ochrony, 
przedstawiono w kolorowej formie graficznej, wyznaczając kontury, podczas gdy 
kwalifikacja nadana przez spółkę Hartwall znakowi towarowemu, dla którego doko-
nano zgłoszenia, dotyczy kombinacji kolorów bez konturów.
38. W tym względzie należy podkreślić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Trybunału oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy jedynie, gdy 
zgłaszający przedstawił je w formie graficznej – zgodnie z wymogiem określonym 
w art. 2 dyrektywy 2008/95 – tak aby określić jasno i dokładnie przedmiot i zakres 
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żądanej ochrony (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C–104/01, 
pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).
39. Słowny opis oznaczenia przyczynia się do uściślenia przedmiotu i zakresu ochro-
ny dochodzonej na mocy prawa znaków towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 
27 listopada 2003 r., Shield Mark, C–283/01, EU:C:2003:641, pkt 59; a także, tytu-
łem przykładu, wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C–49/02, 
pkt 34).
40. Jak w istocie wskazał rzecznik generalny w pkt 60–63 opinii, gdy w zgłoszeniu 
znaku towarowego istnieje sprzeczność między oznaczeniem, co do którego zażąda-
no ochrony w formie graficznej, a kwalifikacją nadaną znakowi towarowemu przez 
zgłaszającego, która to sprzeczność skutkuje niemożnością dokładnego określenia 
przedmiotu i zakresu ochrony dochodzonej na mocy prawa znaków towarowych, 
właściwy organ powinien odmówić rejestracji tego znaku towarowego ze względu 
na brak jasności i precyzji zgłoszenia znaku towarowego.
41. W niniejszym wypadku oznaczenie, o którego ochronę wystąpiono, przedsta-
wiono w formie graficznej, podczas gdy słowny opis dotyczy ochrony odnoszącej się 
wyłącznie do dwóch kolorów, a mianowicie niebieskiego i szarego. Co więcej, spółka 
Hartwall uściśliła, że wnosi o rejestrację spornego znaku towarowego jako koloro-
wego znaku towarowego.
42. Powyższe okoliczności wskazują na istnienie sprzeczności wykazującej brak ja-
sności i precyzji żądania udzielenia ochrony na mocy prawa znaków towarowych.
43. W konsekwencji na pytanie drugie należy udzielić następującej odpowiedzi: 
art. 2 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach 
takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym stoi on na przeszkodzie rejestra-
cji danego oznaczenia jako znaku towarowego ze względu na istnienie sprzeczności 
w zgłoszeniu – co powinien zbadać sąd odsyłający.

W przedmiocie pytania trzeciego
44. Z uwagi na treść odpowiedzi udzielonej na pytanie drugie nie istnieje potrzeba 
udzielenia odpowiedzi na pytanie trzecie.
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Tzw. znaki testowe: 

5. C–690/17 (11.04.2019) 
ÖKO-Test Verlag GmbH przeciwko Dr. Rudolf Liebe 
Nachf. GmbH & Co. KG

używanie tzw. znaków testowych poprzez umieszczenie ich na produkcie

wyrOK trybunału (piąta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r.  
w sprawie C–690/17 ÖKO-test Verlag gmbH  

przeciwko Dr. rudolf liebe nachf. gmbH & Co. Kg

tezy

1) artykuł 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia rady (we) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie znaku towarowego [unii europejskiej] i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) 
dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady 2008/95/we z dnia 22 paździer-
nika 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, 
że nie uprawniają one właściciela indywidualnego znaku towarowego tworzo-
nego przez znak testowy do sprzeciwienia się umieszczaniu przez osobę trzecią 
oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego na towarach, 
które nie są ani identyczne, ani podobne do towarów lub usług, dla których ów 
znak towarowy został zarejestrowany.

2) artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2008/95 należy interpretować w ten sposób, że uprawniają one właściciela 
renomowanego indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak 
testowy do sprzeciwienia się umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia 
identycznego z tym znakiem towarowym lub do niego podobnego na towa-
rach, które nie są ani identyczne, ani podobne do tych, dla których wspomnia-
ny znak towarowy został zarejestrowany, o ile zostanie wykazane, że poprzez 
takie umieszczanie osoba ta czerpie nienależną korzyść z charakteru odróżnia-
jącego lub z renomy owego znaku towarowego lub działa na szkodę tego cha-
rakteru lub tej renomy oraz że nie wykazała ona w tym przypadku istnienia 
„uzasadnionej przyczyny” takiego umieszczania w rozumieniu przywoływa-
nych przepisów.

wyrOK

Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni 
art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
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znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) oraz art. 5 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej 
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między ÖKO-Test Verlag GmbH 
a Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (zwaną dalej „spółką Dr. Liebe”) w przed-
miocie używania oznaczenia identycznego z indywidualnym znakiem towarowym 
tworzonym przez znak testowy lub do niego podobnego.

Spór w postępowaniu głównym i pytania prejudycjalne
ÖKO-Test Verlag jest przedsiębiorstwem, które dokonuje ewaluacji towarów poprzez 
przeprowadzanie testów wydajności i zgodności, tak aby następnie informować 
odbiorców o rezultatach tej ewaluacji. Wydaje ona czasopismo, które ukazuje się 
w Niemczech i zawiera, poza ogólnymi informacjami przeznaczonymi dla konsumen-
tów, także wspomniane rezultaty.
Od 2012 r. ÖKO-Test Verlag jest właścicielem unijnego znaku towarowego tworzo-
nego przez przedstawione poniżej oznaczenie, które stanowi oznakowanie mające 
przedstawiać rezultat testów, którym zostały poddane dane towary (zwane dalej 
„znakiem testowym”).

ÖKO-Test Verlag dobiera towary, które pragnie poddać testom, i ocenia je na pod-
stawie parametrów naukowych, także przez nią opracowanych, bez występowania 
do ich producenta o zgodę. Rezultaty tych testów publikuje następnie w swoim 
czasopiśmie. W stosownych przypadkach ÖKO-Test Verlag proponuje producento-
wi testowanego towaru zawarcie umowy licencyjnej. Na podstawie takiej umowy 
producent jest upoważniony, za zapłatą określonej kwoty pieniężnej, do umieszcza-
nia na swoich towarach znaku testowego wraz z osiągniętym rezultatem (ukazanym 
w obramowanej rubryce, której kontur stanowi część tego znaku testowego). Taka 
licencja pozostaje ważna do momentu przeprowadzenia przez ÖKO-Test Verlag no-
wego testu dla danego towaru.

Dr. Liebe jest przedsiębiorstwem, które produkuje i prowadzi sprzedaż past do zę-
bów, w szczególności gamy „Aminomed”. Wśród past do zębów z tej gamy produkt 
„Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme” został w 2005 r. poddany testom przez 
ÖKO-Test Verlag i uzyskał wynik „sehr gut” („bardzo dobry”). W tym samym roku 
spółka Dr. Liebe zawarła z ÖKO-Test Verlag umowę licencyjną.
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W 2014 r. ÖKO-Test Verlag dowiedziała się, że spółka Dr. Liebe sprzedaje jeden ze 
swoich produktów w przedstawionym poniżej opakowaniu:

Öko-Test Verlag wniosła przeciwko spółce Dr. Liebe do Landgericht Düsseldorf (sądu 
krajowego w Düsseldorfi e, Niemcy) powództwo w sprawie naruszenia prawa do zna-
ku towarowego, podnosząc, że spółka Dr. Liebe nie była uprawniona do używania 
w roku 2014 znaków towarowych ÖKO-TEST na podstawie umowy licencyjnej zawar-
tej w 2005 r., ponieważ w roku 2008 zostały opublikowane nowe testy past do zębów, 
przeprowadzone na podstawie nowych parametrów oceny, a ponadto produkt spółki 
Dr. Liebe nie odpowiadał już produktowi, który został poddany testom przeprowa-
dzonym w 2005 r., ponieważ jego nazwa, opis i opakowanie zostały zmienione.
W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düs-
seldorfi e) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następują-
cymi pytaniami prejudycjalnymi:
1) „Czy mamy do czynienia ze stanowiącym naruszenie prawa używaniem indywi-

dualnego znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) [rozporządzenia 
nr 207/2009] lub art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 2008/95], jeżeli:

 – indywidualny znak towarowy zostaje umieszczony na towarze, w odniesieniu 
do którego ten indywidualny znak towarowy nie jest chroniony,

 – umieszczenie indywidualnego znaku towarowego przez osobę trzecią jest 
rozumiane przez krąg odbiorców jako umieszczenie tak zwanego »znaku te-
stowego«, co oznacza, że produkt został wyprodukowany i wprowadzony do 
obrotu przez osobę trzecią niepodlegającą kontroli właściciela znaku towaro-
wego, zaś właściciel znaku towarowego przetestował ten produkt pod kątem 
niektórych właściwości i na podstawie tego testu ocenił go na określony, wska-
zany w znaku testowym wynik,

 – indywidualny znak towarowy został zarejestrowany między innymi w odnie-
sieniu do »udzielania informacji i porad konsumentom przy wyborze towarów 
i usług, w szczególności przy użyciu wyników testów i badań, a także za pomo-
cą ocen jakości«?

2) W wypadku udzielenia przez Trybunał odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:
Czy mamy do czynienia ze stanowiącym naruszenie prawa używaniem w rozu-
mieniu art. 9 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia nr 207/2009] i art. 5 ust. 2 [dyrektywy 
2008/95], jeżeli:

 – indywidualny znak towarowy jest znany jedynie jako znak testowy opisany 
w pytaniu pierwszym; oraz

 – indywidualny znak towarowy jest używany przez osobę trzecią jako znak te-
stowy?”.
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w przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego
27. Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy 
art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 
2008/95 należy interpretować w ten sposób, że uprawniają one właściciela indywi-
dualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia się 
umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do 
niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do towa-
rów lub usług, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany.
28. Co się tyczy przede wszystkim art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 
i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, należy przypomnieć, że przepisy te dotyczą 
sytuacji nazywanej „podwójną tożsamością”, kiedy osoba trzecia używa oznaczenia 
identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, 
dla których znak towarowy jest zarejestrowany (wyrok z dnia 22 września 2011 r., 
Interflora i Interflora British Unit, C–323/09, EU:C:2011:604, pkt 33).
29. Występujące w tych przepisach wyrażenie „dla towarów lub usług” identycznych 
z tymi, dla których znak został zarejestrowany, odnosi się co do zasady do towarów 
i usług osoby trzeciej, która używa oznaczenia identycznego z danym znakiem towa-
rowym. W zależności od przypadku może ono oznaczać także towary lub usługi innej 
osoby, na rachunek której działa dana osoba trzecia (wyrok z dnia 23 marca 2010 r., 
Google France i Google, od C–236/08 do C–238/08, EU:C:2010:159, pkt 60 i przyto-
czone tam orzecznictwo).
30. Natomiast wyrażenie to nie obejmuje zwykle towarów lub usług właściciela zna-
ku towarowego, do których odnosi się zawarte w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 określenie „tymi, dla których 
wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany”. Wymóg identyczności „między 
towarami lub usługami”, o którym mowa w motywie 8 rozporządzenia nr 207/2009 
i w motywie 11 dyrektywy 2008/95, a który jest także zawarty w art. 9 ust. 1 lit. a) 
tego rozporządzenia oraz w art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, ma na celu ograniczenie 
prawa do zakazania ustanowionego w tych przepisach na rzecz właścicieli indywi-
dualnych znaków towarowych do przypadków, gdy identyczność zachodzi nie tyl-
ko między oznaczeniem używanym przez osobę trzecią a znakiem towarowym, lecz 
również między towarami sprzedawanymi lub usługami świadczonymi przez osobę 
trzecią – lub przez osobę, na rzecz której działa ta osoba trzecia – a towarami lub 
usługami, dla których właściciel zgłosił swój znak do rejestracji.
31. Jak Trybunał miał już okazję uściślić, wyjątkowo możliwe jest objęcie tymi przepi-
sami używania przez osobę trzecią takiego oznaczenia do identyfikowania towarów 
właściciela znaku towarowego, a to wtedy, gdy towary te stanowią sam przedmiot 
usług świadczonych przez tę osobę trzecią. W takich okolicznościach owo ozna-
czenie jest bowiem używane do wskazania pochodzenia towarów, które stanowią 
przedmiot tych usług, i istnieje szczególne i nierozerwalne powiązanie między towa-
rami oznaczonymi znakiem towarowym a wspomnianymi usługami. Jednakże, z wy-
jątkiem tego szczególnego przypadku, art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 
i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w taki sposób, iż obej-
mują one używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów 
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sprzedawanych lub usług świadczonych przez osobę trzecią, które są identyczne 
z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia 
25 stycznia 2007 r., Adam Opel, C–48/05, EU:C:2007:55, pkt 27, 28).
32. Wskazana w punkcie powyżej szczególna sytuacja występuje zwłaszcza w przy-
padkach, gdy usługodawca używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym 
producenta towarów, bez zgody tego ostatniego, w celu poinformowania odbior-
ców, że jest on wyspecjalizowany w obsłudze tych towarów lub jest specjalistą 
w ich zakresie (zob. podobnie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C–179/15, 
EU:C:2016:134, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo).
33. Tymczasem w niniejszym wypadku, z zastrzeżeniem zweryfikowania tych okolicz-
ności faktycznych przez sąd odsyłający, umieszczanie przez spółkę Dr. Liebe oznacze-
nia, które ma być identyczne ze znakami towarowymi ÖKOTEST, ani nie ma na celu, 
ani nie prowadzi do wykonywania – podobnie jak ÖKOTest Verlag lub na jej rachunek 
– działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu konsumentom informacji i po-
rad. Nie wydaje się także, by istniała jakakolwiek przesłanka pozwalająca stwierdzić, 
że poprzez umieszczanie tego oznaczenia spółka Dr. Liebe próbuje zaprezentować 
się w oczach odbiorców jako specjalista w dziedzinie testowania produktów lub że 
istnieje szczególne i nierozerwalne powiązanie między jej działalnością gospodarczą, 
która polega na wytwarzaniu i sprzedaży pasty do zębów, a działalnością ÖKO-Test 
Verlag. Przeciwnie, wygląda na to, że oznaczenie identyczne ze wskazanymi powyżej 
znakami towarowymi lub do nich podobne jest umieszczane na opakowaniu sprze-
dawanej przez spółkę Dr. Liebe pasty do zębów wyłącznie w celu zwrócenia uwagi 
konsumentów na jakość past do zębów tej firmy i do promowania w ten sposób 
sprzedaży towarów spółki Dr. Liebe. W rezultacie stan faktyczny będący przedmio-
tem sprawy w postępowaniu głównym różni się od szczególnej sytuacji, o której 
mowa w pkt 31 i 32 niniejszego wyroku.
34. Co się tyczy następnie art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 5 
ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, które przyznają właścicielowi znaku towarowego 
szczególną ochronę przed używaniem przez osoby trzecie oznaczeń identycznych 
ze znakiem towarowym lub do niego podobnych w sposób prowadzący do powsta-
nia w odczuciu odbiorców prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, z brzmienia 
tych przepisów, odczytywanego w świetle motywu 8 tego rozporządzenia oraz mo-
tywu 11 tej dyrektywy, wynika, że wspomniana ochrona przyznana właścicielowi 
znaku towarowego jest zastrzeżona dla przypadków, gdy zachodzi identyczność lub 
podobieństwo nie tylko między oznaczeniem używanym przez osobę trzecią a zna-
kiem towarowym, lecz również między towarami lub usługami, do których odno-
si się to oznaczenie z jednej strony, a towarami lub usługami oznaczanymi danym 
znakiem towarowym z drugiej strony.
35. Podobnie jak w przypadku wyrażenia „dla towarów lub usług” zawartego 
w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2008/95, określenie „towarów lub usług, których dotyczy […] to oznaczenie” widnie-
jące w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
2008/95 odnosi się co do zasady do towarów sprzedawanych przez osobę trzecią 
lub do świadczonych przez nią usług [wyrok z dnia 12 czerwca 2008 r., O2 Holdings 
i O2 (UK), C–533/06, EU:C:2008:339, pkt 34]. Ochrona przyznana na mocy tych prze-
pisów nie ma stosować się w przypadku braku podobieństwa między towarami lub 
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usługami osoby trzeciej a towarami lub usługami, dla których znak towarowy jest za-
rejestrowany (zob. wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Winters, C–119/10, 
EU:C:2011:837, pkt 31–33).
36. Artykuł 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrek-
tywy 2008/95 zawierają również, podobnie jak art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, wymóg dotyczący podobień-
stwa towarów lub usług osoby trzeciej do towarów lub usług właściciela znaku to-
warowego. Przepisy zawarte w lit. a) i b) obu tych artykułów różnią się pod tym 
względem od art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia i art. 5 ust. 2 tej dyrektywy, 
które wyraźnie przewidują, że takie podobieństwo nie jest wymagane, w przypadku 
gdy znak towarowy cieszy się renomą.
37. Powyższa różnica, wyraźnie przewidziana przez prawodawcę Unii, między 
ochroną, która przysługuje właścicielowi każdego znaku towarowego, a ochroną 
dodatkową, z jakiej może korzystać właściciel, gdy jego znak towarowy cieszy się 
ponadto renomą, została zachowana przy kolejnych zmianach przepisów prawa 
Unii w dziedzinie znaków towarowych. W związku z powyższym w art. 9 ust. 2 lit. a) 
i b) rozporządzenia 2017/1001 oraz w art. 10 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2015/2436 
widnieją obecnie określenia „w odniesieniu do towarów lub usług, które są iden-
tyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zareje-
strowany” i „w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami 
lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany”, wprowa-
dzające rozróżnienie między ochroną przysługującą każdemu indywidualnemu zna-
kowi towarowemu a ochroną przewidzianą w art. 9 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia 
i w art. 10 ust. 2 lit. c) tej dyrektywy, która ma zastosowanie, w przypadku gdy znak 
towarowy cieszy się renomą, a osoba trzecia używa oznaczenia, które „jest iden-
tyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, 
czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne 
z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został 
zarejestrowany”.
38. Z ogółu powyższych uwag wynika, że właściciel indywidualnego znaku towa-
rowego tworzonego przez znak testowy, zarejestrowanego dla druków i dla usług 
polegających na przeprowadzaniu badań i udzielaniu konsumentom informacji i po-
rad, może – o ile zostaną spełnione wszystkie przesłanki – powołać się na prawo do 
zakazania określone w art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 
ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 wobec osób trzecich, takich jak ich ewentualni 
konkurenci, którzy używają oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego po-
dobnego dla druków lub dla usług polegających na przeprowadzaniu badań i udzie-
laniu konsumentom informacji i porad tudzież dla podobnych towarów lub usług, 
jednak nie może powoływać się na to prawo wobec producentów testowanych to-
warów konsumpcyjnych, którzy umieszczą oznaczenie identyczne ze wspomnianym 
znakiem lub do niego podobne na owych towarach konsumpcyjnych.
39. W zakresie, w jakim ÖKO-Test Verlag i rząd niemiecki podnoszą w swoich uwa-
gach na piśmie, że taka wykładnia, choć oparta na brzmieniu i systematyce rozpo-
rządzenia nr 207/2009 i dyrektywy 2008/95, nienależnie ograniczyłaby ochronę 
właścicieli indywidualnych znaków towarowych tworzonych przez znaki testowe, 
takie jak ten będący przedmiotem sprawy w postępowaniu głównym, należy wska-
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zać, co też zauważyła Komisja Europejska w swych uwagach na piśmie, że prawo 
wyłączne wynikające ze znaku towarowego nie jest absolutne, a wręcz przeciwnie, 
prawodawca Unii w sposób precyzyjny określił zakres tego prawa.
40. Ponadto w celach przepisów prawa Unii w dziedzinie znaków towarowych, ta-
kich jak przyczynienie się do działania w Unii systemu niezakłóconej konkurencji 
(zob. w szczególności podobnie wyroki: z dnia 4 października 2001 r., Merz & Kre-
ll, C–517/99, EU:C:2001:510, pkt 21, 22; a także z dnia 14 września 2010 r., Lego 
Juris/OHIM, C–48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 38), nie można dopatrzyć się podstaw 
dla stwierdzenia, że zamysł tych przepisów wymaga, by właściciel indywidualnego 
znaku towarowego tworzonego przez znak testowy miał być uprawniony do sprzeci-
wienia się, na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 lub art. 5 ust. 1 
lit. a) i b) dyrektywy 2008/95, umieszczaniu przez wytwórcę produktu tego znaku 
testowego wraz z wynikami testu, jakiemu produkt ten został poddany.
41. Jest tak tym bardziej, że prawodawca Unii uzupełnił system unijnych znaków 
towarowych poprzez ustanowienie w art. 74a i nast. rozporządzenia nr 207/2009, 
obecnie art. 83 i nast. rozporządzenia 2017/1001, możliwości zarejestrowania jako 
unijnego znaku certyfikującego określonych oznaczeń, wśród których figurują te ma-
jące odróżniać towary lub usługi, których jakość została certyfikowana przez właści-
ciela znaku, od towarów lub usług, które nie są w ten sposób certyfikowane. W od-
różnieniu od indywidualnego znaku towarowego taki znak certyfikujący pozwala 
właścicielowi na wskazanie, w regulaminie używania takiego znaku, jakie osoby są 
uprawnione do jego używania.
42. W zakresie, w jakim ÖKO-Test Verlag twierdzi, że umieszczanie znaku testowego 
przez spółkę Dr. Liebe nie jest objęte wcześniej zawartą umową licencyjną, należy na 
koniec dodać, że okoliczność, iż właściciel znaku taki jak ÖKO-Test Verlag nie może 
w sposób skuteczny powoływać się wobec producentów, których towary poddał te-
stom, na art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dy-
rektywy 2008/95, nie implikuje, że jest on pozbawiony ochrony prawnej względem 
tych producentów, a jedynie oznacza, że spory między nim a owymi producentami 
powinny być rozpatrywane według innych przepisów prawa. Tymi przepisami mogą 
być przepisy dotyczące odpowiedzialności umownej lub pozaumownej, a także nor-
my, o których mowa w pytaniu drugim, przewidziane w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporzą-
dzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95.
43. W świetle ogółu powyższych rozważań odpowiedź na pytanie pierwsze powin-
na brzmieć: art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) 
i b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że nie uprawniają one 
właściciela indywidualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do 
sprzeciwienia się umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym 
znakiem lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani po-
dobne do towarów lub usług, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany.

W przedmiocie pytania drugiego
44. Poprzez pytanie drugie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 9 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy 
interpretować w ten sposób, że uprawniają one właściciela renomowanego indywi-
dualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia się 
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umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do 
niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne do towa-
rów lub usług, dla których ów znak towarowy został zarejestrowany.
45. Przepisy wskazane w punkcie powyżej wyznaczają zakres ochrony przysługującej 
właścicielom renomowanych znaków towarowych. Uprawniają one tych właścicie-
li do zakazywania osobie trzeciej używania bez uzasadnionej przyczyny w obrocie 
handlowym i bez zgody tego właściciela oznaczeń identycznych z tymi znakami lub 
do nich podobnych – bez względu na to, czy dotyczy to towarów lub usług podob-
nych, czy niepodobnych do tych, dla których znaki te zostały zarejestrowane – które 
powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy 
tych znaków towarowych bądź też działa na szkodę tego charakteru odróżniającego 
lub tej renomy. Wykonywanie tego prawa nie jest zależne od istnienia prawdopodo-
bieństwa wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd (zob. podobnie w szczegól-
ności wyroki: z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C–323/09, 
pkt 68, 70, 71, a także z dnia 20 lipca 2017 r., Ornua, C–93/16, EU:C:2017:571, pkt 50).
46. Jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sąd od-
syłający stwierdził w niniejszym wypadku, że spółka Dr. Liebe umieściła na swych 
towarach oznaczenie identyczne ze znakami towarowymi ÖKOTEST lub do nich 
podobne bez zgody ÖKO-Test Verlag. Sąd ten żywi jednak wątpliwość, czy z tytułu 
owych znaków towarowych ÖKO-Test Verlag przysługuje ochrona, o której mowa 
we wspomnianych powyżej przepisach. Sąd odsyłający zwraca uwagę na fakt, że 
wśród właściwego kręgu odbiorców niemieckich renomą cieszy się znak testowy, 
a nie to, że został on zarejestrowany jako znak towarowy. Owi odbiorcy postrzegają 
ponadto umieszczenie tego znaku przez spółkę Dr. Liebe jako wyeksponowanie zna-
ku testowego, a nie jako użycie tego znaku w charakterze znaku towarowego.
47. W tym względzie należy przypomnieć, że pojęcie „renomy”, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, 
zakłada, że znak cieszy się pewnym stopniem znajomości wśród właściwego kręgu 
odbiorców. Ów krąg odbiorców powinno ustalać się na podstawie towaru lub usłu-
gi sprzedawanej pod danym znakiem towarowym, a wymagany stopień znajomości 
należy uznać za osiągnięty, jeżeli znak jest znany znaczącej części tych odbiorców 
(zob. podobnie wyroki: z dnia 6 października 2009 r., PAGO International, C–301/07, 
EU:C:2009:611, pkt 21–24; z dnia 3 września 2015 r., Iron & Smith, C–125/14, 
EU:C:2015:539, pkt 17).
48. Z powyższych zasad wynika, że „renoma” znaków towarowych ÖKOTEST w ro-
zumieniu powyższych przepisów zależy od tego, czy znacząca część odbiorców, do 
których ÖKOTest Verlag kieruje się poprzez swoje usługi udzielania konsumentom 
informacji i porad oraz poprzez swoje czasopismo, zna oznaczenie tworzące owe 
znaki towarowe, w tym wypadku znak testowy.
49. Jak wskazał rzecznik generalny w pkt 79 opinii, ten wymóg znajomości nie może 
być interpretowany w ten sposób, że odbiorcy muszą wiedzieć, iż znak testowy zo-
stał zarejestrowany jako znak towarowy. Wystarczy, by znacząca część właściwego 
kręgu odbiorców znała to oznaczenie.
50. Co się tyczy w szczególności wspomnianego art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
nr 207/2009, warto jeszcze przypomnieć, że do tego, by właściciel unijnego znaku 
towarowego korzystał z ochrony przyznanej w tym przepisie, wystarczy, by znak ten 
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cieszył się renomą na znacznej części obszaru Unii, która może w danym przypad-
ku odpowiadać w szczególności terytorium jednego tylko z państw członkowskich. 
Z chwilą, gdy przesłanka ta jest spełniona, dany unijny znak towarowy należy uznać 
za cieszący się renomą w całej Unii (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 października 
2009 r., PAGO International, C–301/07, pkt 27, 29, 30; a także z dnia 20 lipca 2017 r., 
Ornua, C–93/16, pkt 51).
51. Oznaczenie tworzące znaki towarowe ÖKOTEST, a mianowicie znak testowy 
odtworzony w pkt 11 niniejszego wyroku, jest – według ustaleń zawartych w po-
stanowieniu odsyłającym – znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców 
na całym terytorium Niemiec. Wynika stąd, że znaki towarowe ÖKOTEST cieszą się 
renomą w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2008/95, w związku z czym ÖKOTest Verlag korzysta z ochrony zapew-
nionej w tych przepisach.
52. Do sądu odsyłającego będzie zatem należało zbadanie, czy umieszczanie przez 
spółkę Dr. Liebe na jej towarach oznaczenia identycznego ze znakami towarowy-
mi ÖKOTEST lub do nich podobnego pozwala tej spółce czerpać nienależną korzyść 
z charakteru odróżniającego lub renomy tych znaków lub też czy działa na szkodę 
tego charakteru lub tej renomy. Gdyby badanie to doprowadziło sąd odsyłający do 
stwierdzenia, że tak jest, powinien on następnie ustalić, czy spółka Dr. Liebe wyka-
zała w tym przypadku „uzasadnioną przyczynę” – w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 – umieszczania tego 
oznaczenia na swoich towarach. W tym ostatnim przypadku należałoby bowiem 
stwierdzić, że ÖKOTest Verlag nie jest uprawniona do zakazania owego używania na 
podstawie tych przepisów (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidse-
plein Beheer i de Vries, C–65/12, EU:C:2014:49, pkt 43, 44).
53. Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie drugie winna brzmieć: art. 9 
ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 należy 
interpretować w ten sposób, że uprawniają one właściciela renomowanego indywi-
dualnego znaku towarowego tworzonego przez znak testowy do sprzeciwienia się 
umieszczaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem towaro-
wym lub do niego podobnego na towarach, które nie są ani identyczne, ani podobne 
do tych, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany, o ile wyka-
zane zostanie, że poprzez takie umieszczanie osoba ta czerpie nienależną korzyść 
z charakteru odróżniającego lub z renomy owego znaku towarowego lub działa na 
szkodę tego charakteru lub tej renomy oraz że nie wykazała ona w tym przypadku 
istnienia „uzasadnionej przyczyny” takiego umieszczania w rozumieniu przywoływa-
nych przepisów.
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