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Žaloba podaná 4. decembra 2008 – Komisia Európskych
spoločenstiev/Poľská republika
(Vec C-545/08)

4.4.2009

Odvolanie podané 9. februára 2009: Deepak Rajani
(Dear!Net Online) proti rozsudku Súdu prvého stupňa
(ôsma komora) z 26. novembra 2008 vo veci T-100/06,
Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Úrad pre harmonizáciu
vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(2009/C 82/18)
(Vec C-559/08 P)

Jazyk konania: poľština

(2009/C 82/19)
Účastníci konania

Jazyk konania: angličtina

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení:
A. Nijenhuis a K. Mojzesowicz, splnomocnení zástupcovia)
Žalovaná: Poľská republika

Účastníci konania

Návrhy žalobkyne

Odvolateľ: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (v zastúpení:
A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

— určiť, že Poľská republika si tým, že regulovala maloobchodné ceny širokopásmových služieb bez toho, aby
predtým pristúpila k analýze trhu, porušila povinnosti, ktoré
jej vyplývajú z článkov 16 a 17 smernice 2002/22/ES (1),
v spojení s článkami 16 a 27 smernice 2002/21/ES (2),

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory), Artoz-Paper AG

— zaviazať Poľskú republiku na náhradu trov konania.

Návrhy odvolateľa

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

— zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 26. novembra 2008 (T-100/06) v celom rozsahu,

Poľská republika si tým, že regulovala maloobchodné ceny širokopásmových služieb bez toho, aby predtým pristúpila k analýze
trhu, porušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 16 a 17
smernice 2002/22/ES, v spojení s článkami 16 a 27 smernice
2002/21/ES.
V prvom rade povinnosti, ktoré dva roky po nadobudnutí účinnosti ustanovení Spoločenstva v Poľsku stanovil predseda Urząd
Komunikacji Elektronicznej (Úrad pre elektronické komunikácie)
Telekomunikacja Polska, teda podriadenie maloobchodnej ceny
týkajúcej sa širokopásmových služieb schváleniu národného
regulačného orgánu a definovanie týchto sadzieb podľa
nákladov na poskytovanie služieb, predstavujú nové povinnosti
a nie zachovanie existujúcich povinností.
V druhom rade povinnosti upravujúce maloobchodné širokopásmové služby, teda povinnosti, ktoré predseda Urząd Komunikacji Elektronicznej stanovil Telekomunikacja Polska, nemožno
podľa Komisie kvalifikovať ako prechodné opatrenia v zmysle
článku 27 rámcovej smernice, pretože článok 17 smernice
98/10/ES, ktorý sa týka článku 27, sa vzťahuje výlučne na
sadzby uplatniteľné na poskytnutie pevnej verejnej telefónnej
siete a pevných verejných telefónnych služieb.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca
2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej
služby) (Ú. v. ES L 108, s. 51; Mim. vyd. 13/029, s. 367).
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca
2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné
siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. E L 108, s. 33; Mim. vyd.
13/029, s. 349).

— zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
Odvolateľ navrhuje zrušenie napadnutého rozsudku z týchto
dôvodov:
— Súd prvého stupňa pri zamietnutí prvého žalobného dôvodu
vychádzal z nesprávneho výkladu článku 43 ods. 2 a 3
nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva (CTMR)
v spojení s článkom 4 ods. 1 Madridskej dohody,
— Súd prvého stupňa pri zamietnutí prvého žalobného dôvodu
porušil článok 6 Zmluvy o Európskej únii (konsolidované
znenie), ako aj článok 6 v spojení s článkom 14 Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ECHR),
— Súd prvého stupňa pri zamietnutí prvého žalobného dôvodu
porušil článok 10 smernice 89/104/(ES) (1) v spojení
s článkom 1 smernice 89/104(ES),
— Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného
dôvodu porušil článok 79 CTMR, keď nevzal do úvahy, že
odporca nekonal v dobrej viere,
— Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného
dôvodu nesprávne považoval dotknuté ochranné známky za
podobné, a tým porušil článok 8 ods. 1 písm. b) CTMR,
— Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného
dôvodu porušil článok 135 ods. 4 rokovacieho poriadku
Súdu prvého stupňa, keď nevzal do úvahy podporné dôkazy
uvedené v prílohe žaloby, ktorá mu bola podaná,
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— Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného
dôvodu porušil články 49 a 50 v spojení s článkom 220
Zmluvy o Európskej únii (konsolidované znenie),

Odvolanie podané 8. januára 2009: Gerasimos Potamianos
proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora)
z 15. októbra 2008 vo veci T-160/04, Potamianos/Komisia

— Súd prvého stupňa pri zamietnutí druhého žalobného
dôvodu nevzal do úvahy skutočnosť, že ÚHVT zneužil svoju
právomoc.

(Vec C-4/09 P)
(2009/C 82/21)

(1) Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii
právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok
(Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof
van Beroep te Gent (Belgicko) 8. januára 2009 – Erotic
Center BVBA/Belgické kráľovstvo
(Vec C-3/09)

Odvolateľ: Gerasimos Potamianos (v zastúpení: S. Orlandi,
A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)
Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

(2009/C 82/20)
Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Hof van Beroep te Gent

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Návrhy odvolateľa
— zrušiť všetky body rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma
komora) z 15. októbra 2008 vo veci T-160/04 (Potamianos/
Komisia), ktorým Súd prvého stupňa zamietol všetky návrhy
obsiahnuté v jeho žalobe z 26. apríla 2004 proti rozhodnutiu orgánu oprávneného na uzatváranie pracovných
zmlúv o neobnovení jeho zmluvy dočasného zamestnanca,
— zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného na uzatváranie
pracovných zmlúv o neobnovení jeho zmluvy dočasného
zamestnanca,

Žalobkyňa: Erotic Center BVBA
Žalovaný: Belgické kráľovstvo

— zaviazať odporkyňu na náhradu trov konania v oboch stupňoch.

Prejudiciálna otázka

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Má sa kabína, ktorá pozostáva z uzamknuteľného priestoru,
v ktorej je miesto len pre jednu osobu, ktorá v nej môže za
poplatok sledovať na televíznej obrazovke filmy, pričom sama
spúšťa projekciu filmu vhodením mincí, môže si voliť z rôznych
filmov a počas doby, za ktorú si zaplatila poplatok, môže voľbu
sledovaného filmu meniť, považovať za „kino“ v zmysle
prílohy H kategórie 7 šiestej smernice Rady 77/388/EHS (1)
zo 17. mája 1977 (teraz príloha III bod 7 smernice Rady
2006/112/ES (2) z 28. novembra 2006)?

(1) Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém
dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia
(Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).
(2) Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).

Odvolateľ na podporu svojho odvolania uvádza štyri výhrady.
Prvou výhradou poukazuje na nesprávnosť výkladu Súdu prvého
stupňa, podľa ktorého sa neobnovenie jeho zmluvy dočasného
zamestnanca zakladalo na dôvodoch spojených so služobným
záujmom. Hierarchickí nadriadení odvolateľa totiž viackrát
požiadali o predĺženie jeho zmluvy. Objektívne, relevantné
a koherentné indície naopak umožňujú preukázať, že jediným
základom predmetného rozhodnutia o neobnovení zmluvy bolo
uplatnenie pravidla stanovujúceho, že maximálna doba zamestnania dočasného zamestnanca je šesť rokov.
Druhou výhradou odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa sa
dopustil nesprávneho právneho posúdenia usúdením, že žalobca
nepodal žiadosť o dotknuté zamestnanie, hoci v potrebnom čase
požiadal o predĺženie svojej zmluvy a viackrát zopakoval svoju
žiadosť aj po oznámení o voľnom pracovnom mieste.

