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2) V případě kladné odpovědi na první otázku:
Představuje sama možnost účasti na hře s výhrami, která je
vázána na nabytí novin, nekalou obchodní praktiku, neboť
možnost účasti na této hře je přinejmenším pro část osloveného segmentu sice nikoliv jediným, nicméně však rozhodujícím motivem k nabytí těchto novin?

C 69/19

2) V případě záporné odpovědi na první otázku:
Je třeba čl. 15 odst. 4 směrnice 92/12/EHS vykládat tak, že
převzetí zboží podléhajícího spotřební dani příjemcem lze
doložit i jiným způsobem než průvodním dokladem podle
článku 18 směrnice 92/12/EHS?

(1) Úř. věst. L 76, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 179.
(1) Úř. věst. L 149, s. 22.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht München (Německo) dne 11. prosince 2008 – British
American Tobacco (Germany) GmbH v. Hauptzollamt
Schweinfurt

Kasační opravný prostředek podaný dne 16. prosince 2008
společností Powerserv Personalservice GmbH, dříve
Manpower Personalservice GmbH proti rozsudku Soudu
prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 15. října
2008 ve věci T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH
v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory)

(Věc C-550/08)
(Věc C-553/08 P)
(2009/C 69/34)
(2009/C 69/35)
Jednací jazyk: němčina
Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud
Účastníci řízení
Finanzgericht München
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Powerserv
Personalservice GmbH, dříve Manpower Personalservice GmbH
(zástupkyně: B. Kuchar, advokátka)
Účastníci původního řízení
Žalobkyně: British American Tobacco (Germany) GmbH

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory), Manpower Inc.

Žalovaný: Hauptzollamt Schweinfurt
Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační
opravný prostředek
Předběžné otázky
1) Je třeba čl. 5 odst. 2 první pododstavec první odrážku směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné
úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících
spotřební dani (1) vykládat tak, že zboží podléhající spotřební
dani, které není zbožím Společenství a které se nachází
v režimu aktivního zušlechťovacího styku podle čl. 84 odst.
1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2913/92 (celní kodex, dále jen
„CK“), je osvobozeno od spotřební daně i tehdy, jestliže bylo
vyrobeno z rovnocenného zboží až po dovozu zboží, které
nepodléhá spotřební dani, v režimu aktivního zušlechťovacího styku, takže podle patnáctého bodu odůvodnění směrnice 92/12/EHS pro něj nejsou vyžadovány průvodní
doklady podle čl. 18 odst. 1 směrnice 92/12/EHS?

— zrušit napadený rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 15.
října 2008, T-405/05 a prohlásit ochrannou známku CTM
76059 pro všechny výrobky a služby za neplatnou;
— zrušit rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 15. října
2008 v rozsahu, v němž se týká důkazu nabyté rozlišovací
způsobilosti ochranné známky CTM 76059, který nebyl
proveden a věc vrátit;
— v každém případě určit, že Úřad pro harmonizaci na
vnitřním trhu a majitelka ochranné známky CTM ponesou
vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé
navrhovatelce v řízení před odvolacím senátem OHIM,
Soudem prvního stupně a Soudním dvorem.

