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Euroopa Liidu Teataja

Väited ja peamised argumendid
Apellant väidab apellatsioonikaebuse toetuseks, et edasikaevatud
otsuses on vääralt tõlgendatud ja kohaldatud nõukogu 20.
detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kauba
märgi kohta (edaspidi „ühenduse kaubamärgimäärus”) (1) (muu
detud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta
määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (2),
jõustus 13. aprillil 2009) artikli 8 lõike 1 punkti b.

Apellant väidab, et Üldkohus ei viinud asjaomaste kauba
märkide suhtes läbi „igakülgset hindamist” ega uurinud
nendest jäävat „tervikmuljet”.

Üldkohus ei kohaldanud eespool nimetatud põhimõtet ning
põhines oma hinnangus üksnes asjaolule et neil on ühine osa
„ALPINE”. Üldkohus piirdus selle tuvastamisega, et vastandatud
kaubamärgid on sarnased ning neil on ühine sõnaline osa
„ALPINE”, uurimata tähiseid tervikuna ning selgitamata, miks
teine sõna ja kujutisosad tervikuna ei ole segiajamise tõenäosuse
välistamiseks piisavad.

Apellant väidab, et Üldkohus ei arvestanud edasikaevatud
otsuses ühelt poolt teatavate väga oluliste ja asjakohaste
teguritega ning teiselt poolt ei kohaldanud nõuetekohaselt
mõnda väga olulist kriteeriumi, nagu sõnalise osa „ALPINE”
eristusvõime puudumist ja asjaolu, et see sõna on kirjeldav.
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Apellant väidab, et vaidlustatud kohtuotsuses on kaupade
võrdluse osas moonutatud asjaolusid ning rikutud põhjen
damiskohustust.

Üldkohus väitis, et apellant ei ole esitanud apellatsioonikoja
otsuse vaidlustamiseks konkreetseid argumente. Mis puutub
asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse astme hindamisse,
siis ei tohi võtta arvesse asjaolusid, mis ei tulene tõenditest
või üldteada asjaoludest. Kaupade ja teenuste sarnasuse tõend
amise koormis lasub vastulause esitajal, mitte kaubamärgitaotle
jal. Üldkohus peab esitama oma otsuse õigusliku alusel ning
otsust põhjendama. Üldkohus ei teinud kindlaks, et asjaomased
kaubad on turul identsed, sarnased või üksteist täiendavad, vaid
lähtus vastavast eeldusest, esitama selle kohta põhjendusi või
näiteid.

(1) EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146.
(2) ELT L 78, lk 1.

30. jaanuaril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon
versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu
(Kohtuasi C-43/12)
(2012/C 98/30)

Üldkohus ei arvestanud sõna „alpine” tähendusega Euroopa
Liidu kõigis keeltes. Peale selle ei teinud Üldkohus õiguslikke
järeldusi enda tuvastatud asjaolust, mis on sõna „alpine” selge
tähendus ega tuvastanud konkreetselt, et sõna „alpine” ei ole
eristav ja on kirjeldav, kuivõrd osa „alpine” vähene eristusvõime
või selle kirjeldav laad ei saa segiajamise tõenäosust välistada.
Üldkohus tuvastas, et „ALPINE” on mõlema tähise domineeriv
osa, arvestamata sellega, et varasema kaubamärgi ALPINE eris
tusvõime puudub või on väga vähene. Vaidlustatud kohtu
otsuses esineb teatavast vastuolust tulenev viga, mille põhjal
Üldkohus otsustas vääralt, et asjaomased kaubamärgid on kont
septuaalselt sarnased, jättes arvestamata varasema kaubamärgi
ALPINE eristusvõime puudumise või asjaoluga, et see on
vähene. Sõnalise osa „ALPINE” kontseptuaalne võrdlus ei ole
eristusvõime puudumise tõttu asjakohane.

Apellant väidab, et Üldkohus jättis asjaomase avalikkuse
tuvastatud tähelepanu astmest vaidlustatud kohtuotsuses
tegemata õiged õigluslikud järeldused.

Kohtumenetluse keel: prantsuse
Pooled
Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. van Rijn ja R.
Troosters)

Kostjad: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded
— tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri
2011. aasta direktiiv 2011/82/EL, millega hõlbustatakse
piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete
rikkumise kohta (1);

— osutada, et direktiivi 2011/82/EL õiguslikud tagajärjed
kehtivad edasi;
Üldkohus läks iseendaga vastuollu, kui väitis suusarõivaste,
suusajalatsite, peakatete ning selja- ja matkakottide osas, et
asjaomase avalikkuse teatav osa on hästi informeeritud ja eriti
tähelepanelikud tarbijad ning kinnitas, et asjaomased kauba
märgid ja kaubad on sarnased.

— mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa
Liidu Nõukogult.

31.3.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

Väited ja peamised argumendid
Käesolevaga esitatakse tühistamishagi direktiivi 2011/82/EL
peale. Komisjon vaidlustab õigusliku aluse valiku. Ta osutab,
et ELTL artikli 87 lõige 2 ei ole sobiv õiguslik alus, sest direk
tiivi eesmärk on luua liikmesriikidevaheline teabevahetuse
süsteem, mis hõlmab nii haldus- kui kriminaalkorras karistata
vaid liiklusalaseid õigusrikkumisi. Artikli 87 lõige 2 reguleerib
üksnes pädevate asutuste vahelist politseikoostööd, mis hõlmab
kuritegude ennetamist, avastamist ja uurimist. Komisjoni arvates
on õige õiguslik alus ELTL artikli 91 lõige 1. Nimelt on direk
tiivi eesmärk liiklusohutuse parandamine, mis on üks ühise
transpordipoliitika valdkondi ja sõnaselgelt selles sättes ette
nähtud [punktis c].

(1) ELT L 288, lk 1.

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Köln
(Saksamaa) 31. jaanuaril 2012 — Kronos International
Inc. versus Finanzamt Leverkusen

C 98/19

67, nüüd ELTL-i artiklid 63-65) tuleb mõista nii, et nendega
on vastuolus õigusnorm, mis välisriigi tütarettevõtjate divi
dendide maksuvabastuse puhul välistab ettevõtte tulumaksu
mahaarvamise ja maksmise kõnealuste väljamakstud divi
dendide pealt ka emaettevõtja kahjumi korral, kui siseriiklike
tütarettevõtjate poolt väljamakstud dividendide suhtes on
ette nähtud maksuvabastuse kohaldamine ettevõtte tulu
maksu mahaarvamise vormis?

3. Kas asutamisvabaduse sätteid (nüüd ELTL-i artikkel 49) ja
vajadusel ka kapitali vaba liikumise sätteid (kuni 1993.
aastani EMÜ asutamislepingu/EÜ asutamislepingu artikkel
67, nüüd ELTL-i artiklid 63-65) tuleb mõista nii, et nendega
on vastuolus õigusnorm, mis välistab ettevõtte tulumaksu
mahaarvamise ja maksmise tütarettevõtjate (allühingu)
allühingu dividendidelt, mis on tütarettevõtja asukohariigis
maksuvabad ning mis on (edasi) välja makstud siseriiklikule
emaettevõtjale ning Saksamaal samuti maksuvabad, kuid
samas võimaldab nimetatud õigusnorm puht siseriiklikel
juhtudel vajadusel tütarettevõtjate allühingute dividendidelt
tasutud ettevõtte tulumaksu mahaarvamist tütarettevõtja
poolt ning tütarettevõtja dividendidelt tasutud ettevõtte tulu
maksu mahaarvamist emaettevõtja poolt, kui too on saanud
kahjumit?

(Kohtuasi C-47/12)
(2012/C 98/31)
Kohtumenetluse keel: saksa

4. Juhuks, kui kohaldamisele kuuluvad ka kapitali vaba
liikumise sätted, tekib — olenevalt teisele küsimusele anta
vast vastusest — Kanadast saadud dividendide osas täiendav
küsimus:

Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Finanzgericht Köln

Põhikohtuasja pooled
Kaebuse esitaja: Kronos International Inc.

Kas praegust ELTL-i artikli 64 lõiget 1 tuleb mõista nii, et
see lubab Saksamaa Liitvabariigil kohaldada alates 31.
detsembrist 1993 sisuliselt identseks jäänud siseriiklikke ja
topeltmaksustamise vältimise lepingute õigusnorme ning
seega välistada jätkuvalt Kanada ettevõtte tulumaksu maha
arvamise Saksamaal maksuvabadelt dividendidelt?

Vastustaja: Finanzamt Leverkusen

Eelotsuse küsimused
1. Kas ettevõtte tulumaksu mahaarvamise välistamine kolman
date riikide kapitaliühingutelt Saksa kapitaliühingutele välja
makstud dividendide maksuvabastuse tõttu, mille puhul sise
riiklikud sätted seavad tingimuseks ainult selle, et dividende
saanud kapitaliühingul on vähemalt 10 %-line osalus divi
dende välja maksvas äriühingus, kuulub ainult asutamisvaba
duse kohaldamisalasse ELTL-i artikli 49 tähenduses koos
mõjus ELTL-i artikliga 54 või ka kapitali vaba liikumise
kohaldamisalasse ELTL-i artiklite 63-65 tähenduses, kui divi
dende saanud kapitaliühingu tegelik osalus on 100 %?

2. Kas asutamisvabaduse sätteid (nüüd ELTL-i artikkel 49) ja
vajadusel ka kapitali vaba liikumise sätteid (kuni 1993.
aastani EMÜ asutamislepingu/EÜ asutamislepingu artikkel

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Giudice di Pace di
Revere (Itaalia) 2. veebruaril 2012 — kriminaalasi Xiamie
Zhu jt süüdistuses
(Kohtuasi C-51/12)
(2012/C 98/32)
Kohtumenetluse keel: itaalia
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Giudice di Pace di Revere

Põhikohtuasja pooled
Xiamie Zhu, Guo Huo Xia, Xie Fmr Ye, Jian Hui Luo, Ua Zh Th

