
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. Úgy kell-e értelmezni az .eu felső szintű domain bevezetésére
és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a
bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló
874/2004/EK (1) rendelet 21. cikke (1) bekezdésének
a) pontját, hogy az ezen rendelkezés szerinti jog akkor is
fennáll,

a) ha egy védjegyet áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában
történő használat szándéka nélkül csak abból a célból
lajstromoztattak, hogy a szakaszos bejegyzés első
részében igényelhessék egy – a német nyelvből származó
– szokásos elnevezéssel azonos domain név bejegyzését?

b) ha a domain név bejegyzésének alapját képező, egy – a
német nyelvből származó – szokásos elnevezéssel azonos
védjegy a domain névtől annyiban tér el, hogy a védjegy a
domain névből elhagyott különleges karaktereket
tartalmaz, bár a különleges karaktereket át kellett volna
írni és azok elhagyása azt eredményezi, hogy a domain
név az összetéveszthetőséget kizáró módon eltér a
védjegytől?

2. Úgy kell-e értelmezni a 874/2004/EK rendelet 21. cikke
(1) bekezdésének a) pontját, hogy a jogos érdek csak a
21. cikk (2) bekezdésének a)-c) pontja szerinti esetekben áll
fenn?

Amennyiben erre a kérdésre nemleges válasz adandó:

3. Akkor is fennáll-e a 874/2004/EK rendelet 21. cikke
(1) bekezdésének a) pontja szerinti jogos érdek, ha a domain
név birtokosa a – német nyelvből származó – valamely
szokásos elnevezéssel azonos domain nevet egy tematikus
internetes portálhoz akar felhasználni?

Az 1. és a 3. kérdésre adott igenlő válasz esetén:

4. Úgy kell-e értelmezni a 874/2004/EK rendelet 21. cikkének
(3) bekezdését, hogy csak az a)-e) pont szerinti esetek alap-
ozzák meg a 874/2004/EK rendelet 21. cikke (1) bekezdésé-
nek b) pontja szerinti rosszhiszeműséget?

Amennyiben erre a kérdésre nemleges válasz adandó:

5. Akkor is fennáll-e a 874/2004/EK rendelet 21. cikke
(1) bekezdésének b) pontja szerinti rosszhiszeműség, ha a
domain nevet a szakaszos bejegyzés első részében egy – a
német nyelvből származó – szokásos elnevezéssel azonos
védjegy alapján jegyezték be, és ezt a védjegyet a domain név
birtokosa csak azért szerezte meg, hogy a szakaszos
bejegyzés első részében igényelhesse a domain név bejegy-
zését és ezzel megelőzzön más érdekelteket, többek között
az elnevezésen fennálló jogok jogosultjait is?
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy az Egyesült Királyság – mivel
megtagadta az előzetesen felszámított adó visszatérítését bizo-
nyos, az Európai Közösségek területén nem honos adóalanyok
által teljesített ügyletek tekintetében – nem teljesítette a közös
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i
2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 169., 170. és 171. cikkéből,
valamint a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabá-
lyainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adónak az
ország területén nem honos adóalanyok részére történő
visszatérítésének szabályairól szóló, 1986. november 17-i
86/560/EGK tizenharmadik HÉA-irányelv (2) 2. cikkének
(1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

– Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát köte-
lezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság azt állítja, hogy a tizenharmadik HÉA-irányelv
2. cikkének (1) bekezdése nem értelmezhető úgy, hogy kizárja a
hatodik HÉA-irányelv (3) 17. cikke (3) bekezdésének
c) pontjában említett biztosítási és pénzügyi ügyletekre felhasz-
nált termékekre és szolgáltatásokra felszámított HÉA visszatérí-
tését. A Bizottság ezért úgy véli, hogy az Egyesült Királyság
jogszabályai sértik a közösségi jogot, amennyiben megtagadják
ezen HÉA visszatérítését az Európai Közösségek területén nem
honos adóalanyoknak.
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