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CURTEA DE JUSTIȚIE
Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 23 martie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Cour de cassation — Franța) — Google
France, Google, Inc./Louis Vuitton Malletier (C-236/08),
Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national
de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,
Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL
(C-238/08)
(Cauzele conexate C-236/08-C-238/08) (1)
[Mărci — Internet — Motor de căutare — Publicitate
efectuată pornind de la cuvinte cheie („keyword advertising”)
— Afișarea, pornind de la cuvinte cheie care corespund unor
mărci, de linkuri spre sit-uri ale concurenților titularilor
mărcilor respective sau spre site uri pe care sunt propuse
produse de imitație — Directiva 89/104/CEE — Articolul 5
— Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 9 —
Răspunderea operatorului motorului de căutare — Directiva
2000/31/CE („Directiva privind comerțul electronic”)]

membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială,
17/vol. 1, p. 92), a articolului 9 alineatul (1) literele (a)-(c) din
Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie
1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție
specială, 17/vol. 1, p. 146) și a articolului 14 din Directiva
2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8
iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor
societății informaționale, în special ale comerțului electronic,
pe piața internă (JO L 178, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 29,
p. 257) — Noțiunea de „utilizare” a mărcii și drepturile titu
larului acesteia — Furnizor de servicii cu plată de afiliere pe
internet care nu face nicio publicitate pentru produse sau
servicii proprii, ci care pune la dispoziția celor care publică
anunțuri cuvinte-cheie care reproduc sau imită mărci înregistrate
și care organizează, prin contractul de afiliere, crearea și afișarea
privilegiată, plecând de la aceste cuvinte-cheie, de linkuri
promoționale spre site-uri pe care sunt propuse produse contra
făcute — Condiții de exonerare de răspundere a furnizorului de
servicii care stochează informații furnizate de destinatarii acestor
servicii

(2010/C 134/02)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Cour de cassation

Părțile din acțiunea principală
Reclamante: Google France, Google, Inc.

Pârâte: Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel
SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations
humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin,
Tiger SARL (C-238/08)

Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Cour de
cassation — Interpretarea articolului 5 alineatul (1) literele (a) și
(b) și alineatul (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului
din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor

Dispozitivul
1. Articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Prima directivă
89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere
a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și articolul 9
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al
Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară
trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci are dreptul
să interzică unei persoane care publică anunțuri să facă publicitate,
pornind de la un cuvânt cheie identic cu marca respectivă, pe care
această persoană l-a selectat fără consimțământul titularului
respectiv în cadrul unui serviciu de afiliere pe internet, pentru
produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată
marca în cauză, atunci când publicitatea menționată nu permite
sau permite numai cu dificultate utilizatorului mediu de internet să
afle dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la
titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de
vedere economic de acesta ori, dimpotrivă, de la un terț.

2. Furnizorul unui serviciu de afiliere pe internet care stochează în
calitate de cuvânt cheie un semn identic cu o marcă și organizează
afișarea anunțurilor pornind de la acesta nu utilizează acest semn
în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104
sau al articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.
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3. Articolul 14 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite
aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special
ale comerțului electronic, pe piața internă („directiva privind
comerțul electronic”) trebuie interpretat în sensul că norma
prevăzută la acest articol se aplică furnizorului unui serviciu de
afiliere pe internet atunci când acest furnizor nu a jucat un rol
activ de natură să îi confere o cunoaștere sau un control al datelor
stocate. Dacă acesta nu a jucat un astfel de rol, furnizorul respectiv
nu poate fi ținut răspunzător pentru datele pe care le-a stocat la
cererea unei persoane care publică anunțuri, cu excepția cazului în
care, luând cunoștință de caracterul ilicit al acestor date sau de
activitățile persoanei care publică anunțuri, acesta nu a acționat în
mod prompt pentru înlăturarea ori pentru blocarea accesului la
datele respective.

(1) JO C 209, 15.8.2008.

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 martie 2010 (cerere
de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de
Oberster Gerichtshof — Austria) — Die BergSpechte
Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller
GmbH/Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH
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apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci
(JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92) — Înscrierea
unui semn similar sau identic unei mărci pe lângă un prestator
de servicii care exploatează un motor de căutare în internet
pentru a realiza pe ecran, în urma introducerii semnului
respectiv ca termen de căutare, o afișare automată a publicității
pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru
care marca respectivă a fost înregistrată („keyword advertising”)
— Calificarea acestei utilizări a mărcii ca utilizare pe care
titularul acesteia este abilitat să o interzică

Dispozitivul
Articolul 5 alineatul (1) din prima Directiva 89/104/CEE a Consi
liului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor
membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul
unei mărci este îndreptățit să interzică unei persoane care publică un
anunț ca, plecând de la un cuvânt cheie identic sau similar cu marca
menționată pe care această persoană l-a selecționat fără consimță
mântul titularului respectiv în cadrul unui serviciu de referențiere pe
internet, să facă publicitate pentru produse sau servicii identice cu cele
pentru care marca este înregistrată, atunci când publicitatea în cauză
nu permite sau permite numai cu dificultate internautului mediu să își
dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la
titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere
economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț.

(Cauza C-278/08) (1)
[Mărci — Internet — Publicitate plecând de la cuvinte cheie
(„keyword advertising”) — Afișarea, plecând de la cuvinte
cheie identice sau similare unor mărci, a unor linkuri către
site-uri ale unor concurenți ai titularilor mărcilor respective —
Directiva 89/104/CEE — Articolul 5 alineatul (1)]

(1) JO C 223, 30.8.2008.

(2010/C 134/03)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Oberster Gerichtshof

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 18 martie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Giudice di Pace di Ischia — Italia) —
Rosalba Alassini (C-317/08) și Filomena Califano/Wind
SpA (C-318/08) și Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom
Italia SpA (C-319/08) și Multiservice Srl/Telecom Italia
SpA (C-320/08)
(Cauzele

conexate

Părțile din acțiunea principală
Reclamantă: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule
Edi Koblmüller GmbH

Pârâți: Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH

C-317/08, C-318/08,
C-320/08) (1)

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Oberster
Gerichtshof — Interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Prima
Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de

și

(Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Prin
cipiul protecției jurisdicționale efective — Rețele și servicii
electronice de comunicații — Directiva 2002/22/CE —
Serviciu universal — Litigii între utilizatorii finali și
furnizori — Încercare obligatorie de conciliere extrajudiciară)
(2010/C 134/04)

Obiectul

C-319/08

Limba de procedură: italiana
Instanța de trimitere
Giudice di Pace di Ischia

