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2012 balandžio 15 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji
kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš
Lenkijos Respubliką
(Byla C-46/11) (1)
(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva
92/43/EEB — Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei
floros apsauga — Nepakankama tam tikrų rūšių, be kita
ko, ūdrų (Lutra lutra), apsauga)
(2012/C 133/14)
Proceso kalba: lenkų
Šalys
Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Petrova ir K. Herr
mann
Atsakovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama M. Szpunar, D.
Krawczyk ir B. Majczyna
Dalykas
Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1992 m. gegužės 21
d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir
laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, p. 7; 2004
m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102) 16
straipsnio 1 dalies pažeidimas — Nepakankama tam tikrų rūšių,
be kita ko, ūdrų (Lutra Lutra), apsauga.
Rezoliucinė dalis
1. Neteisingai perkėlusi 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros
apsaugos 16 straipsnio 1 dalyje numatytas išimčių taikymo sąly
gas, Lenkijos Respublika pažeidė įsipareigojimus pagal šią
nuostatą.
2. Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.
(1) OL C 103, 2011 4 2.

2012 m. kovo 15 d. Teisingumo Teismo (trečioji
kolegija)
sprendimas
byloje
(Bundespatentgericht
(Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Alfred
Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11),
Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer
Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) prieš Öko-Invest
Verlagsgesellschaft mbH

C 133/9

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovės: Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt
(C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versi
cherungskonzepte mbH (C-91/11)
Atsakovė: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH
Dalykas
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundespatentgericht —
2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių
ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, p. 25) 3
straipsnio 1 dalies b ir c punktų išaiškinimas — Žodinio prekių
ženklo, sudaryto iš apibūdinamosios žodžių kombinacijos ir
neapibūdinamosios raidžių, kurios atitinka šių žodžių pirmąsias
raides, sekos, skiriamasis požymis
Rezoliucinė dalis
2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių
ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktus reikia aiškinti
taip, kad jie taikomi žodiniam prekių ženklui, sudarytam iš apibūdi
namosios sintagmos ir raidžių sekos, kuri pati savaime nėra apibūdi
namoji, kombinacijos, jei šią seką dėl to, kad ji apima pirmąsias šios
sintagmos kiekvieno žodžio raides, atitinkama visuomenė suvokia kaip
minėtos sintagmos santrumpą ir todėl nagrinėjamas prekių ženklas,
vertinamas visas, gali būti suprastas kaip apibūdinamųjų nuorodų ar
santrumpų kombinacija, kuri dėl šios priežasties neturi skiriamojo
požymio.
(1) OL C 173, 2011 6 11.

2012 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija)
sprendimas byloje (Administrativen sad-Varna (Bulgarija)
prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Klub OOD prieš
Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na
izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na
Natsionalnata agentsia za prihodite
(Byla C-153/11) (1)
(PVM — Direktyva 2006/112/EB — 168 straipsnis — Teisė
į atskaitą — Teisės į atskaitą atsiradimas — Bendrovės teisė
atskaityti pirkimo PVM, sumokėtą perkant ilgalaikį turtą,
kuris dar nenaudojamas šios bendrovės veiklai)

(Sujungtos bylos C-90/11 ir C-91/11) (1)

(2012/C 133/16)

(Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — Atsisakymo
registruoti ir negaliojimo pagrindai — Žodžių junginiai, suda
ryti iš žodžių kombinacijos ir raidžių, tapačių pirmosioms šių
žodžių raidėms, sekos — Skiriamasis požymis —
Apibūdinamasis pobūdis — Vertinimo kriterijai)

Proceso kalba: bulgarų

(2012/C 133/15)
Proceso kalba: vokiečių
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Bundespatentgericht

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Administrativen sad-Varna
Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovė: Klub OOD
Atsakovas: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na
izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsional
nata agentsia za prihodite
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Dalykas

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Administrativen sadVarna — 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos
(OL L 347, p. 1) 168 straipsnio a punkto aiškinimas — Apmo
kestinamojo asmens sumokėto PVM už jam patiektas prekes
atskaita, atsižvelgiant į tai, ar jos naudotos apmokestinamie
siems sandoriams — Bendrovės, kurios pagrindinė veikla yra
jai priklausančio nekilnojamojo turto nuoma, teisė atskaityti
PVM, sumokėtą perkant kitą nekilnojamąjį turtą, kuris dar
nepradėtas naudoti šios įmonės profesinėje veikloje

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale di Napoli —
1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl
Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos
pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir
Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP)
bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL
L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t.,
p. 368) priedo 2, 3, 4 ir 5 punktų aiškinimas — Nediskrimi
navimo principas — Bedarbiai, įrašyti į mobilumo arba bedarbių
sąrašus, įdarbinti viešojo administravimo institucijose nustatytą
laikotarpį dirbti socialinės arba visuomeninės paskirties darbus
(vadinamieji socialinės arba visuomeninės paskirties darbus
dirbantys darbuotojai) — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose
įtvirtintas skirtingas požiūris atlyginimo srityje tarp socialinės
arba visuomeninės paskirties darbus dirbančių darbuotojų ir
nenustatytam laikotarpiui tose pačiose viešojo administravimo
institucijose toms pačioms pareigoms vykdyti įdarbintų darbuo
tojų.

Rezoliucinė dalis
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridė
tinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio a punktą reikia
aiškinti taip, kad apmokestinamasis asmuo, kuris įsigijo ilgalaikį turtą
veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo ir jį priskyrė prie veiklai
naudojamo turto, turi teisę atskaityti įsigyjant šį turtą sumokėtą pridė
tinės vertės mokestį mokestiniu laikotarpiu, kuriuo mokestis tapo
mokėtinas, neatsižvelgiant į tai, kad šis turtas iš karto nenaudojamas
verslui. Nacionalinis teismas turi nustatyti, ar apmokestinamasis
asmuo įsigijo ilgalaikį turtą savo ekonominei veiklai, ir prireikus įver
tinti, ar nesukčiaujama.
(1) OL C 186, 2011 6 25.

2012 m. kovo 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija)
sprendimas byloje (Tribunale di Napoli (Italija) prašymas
priimti prejudicinį sprendimą) Giuseppe Sibilio prieš
Comune di Afragola
(Byla C-157/11) (1)
(Socialinė politika — ETUC, UNICE ir CEEP bendrasis susi
tarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis — Direktyva
1999/70/EB — 2 punktas — Darbo sutarties ar santykių,
apibrėžtų kiekvienoje valstybėje narėje galiojančiuose teisės
aktuose, kolektyvinėse sutartyse arba nacionalinėje praktikoje,
sąvoka — Bendrojo susitarimo taikymo sritis — 4 punkto 1
dalis — Nediskriminavimo principas — Asmenys, viešojo
administravimo institucijose vykdantys socialinės paskirties
darbus — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos pašalinama
darbo santykių buvimo galimybė — Nacionalinės teisės aktai,
kuriuose nustatytas skirtumas tarp išmokų, mokamų socia
linės paskirties darbus dirbantiems darbuotojams, ir pagal
terminuotas ir (arba) neterminuotas sutartis tose pačiose
viešojo administravimo institucijose toms pačioms pareigoms
vykdyti įdarbintų darbuotojų atlyginimo)
(2012/C 133/17)
Proceso kalba: italų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rezoliucinė dalis
1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl Europos
profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darb
davių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose
dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo
pagal terminuotas sutartis priede esančio 1999 m. kovo 18 d. suda
ryto bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 2
punktas turi būti aiškinamas taip, kad juo nedraudžiamas nacionalinės
teisės aktas, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuriame
numatyta, jog santykiams tarp socialinės paskirties darbus atliekančių
darbuotojų ir viešojo administravimo institucijų, kuriose jie vykdo
veiklą, netaikomas šis bendrasis susitarimas, jei, o tą nustatyti turi
prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, šių darbuotojų
darbo santykiai nėra apibrėžti galiojančiuose teisės aktuose, kolektyvi
nėse sutartyse arba nacionalinėje praktikoje, arba valstybės narės ir
(arba) socialiniai partneriai pasinaudojo minėto punkto 2 dalyje
jiems pripažinta galimybe.
(1) OL C 173, 2011 6 11.

2012 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija)
sprendimas baudžiamojoje byloje (Curtea de Apel Cluj
(Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) prieš
Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor
Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș
(Byla C-248/11) (1)
(Direktyva 2004/39/EB — Finansinių priemonių rinkų — 4
straipsnio 1 dalies 14 punktas — „Reguliuojamos rinkos“
sąvoka — Leidimas — Veiklos reikalavimai — Rinka, kurios
teisinis pobūdis nėra apibrėžtas, tačiau kurią dėl sujungimo
administruoja juridinis asmuo, taip pat valdantis reguliuo
jamą rinką — 47 straipsnis — Neįrašymas į reguliuojamų
rinkų sąrašą — Direktyva 2003/6/EB — Taikymo sritis —
Manipuliavimas rinka)

Tribunale di Napoli

(2012/C 133/18)
Proceso kalba: rumunų

Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovas: Giuseppe Sibilio

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Atsakovė: Comune di Afragola

Curtea de Apel Cluj

