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JURIDISKAS PROCEDŪRAS

TIESA
Tiesas (virspalāta) 2012. gada 19. jūnija spriedums (The
Person Appointed by the Lord Chancellor (Apvienotā
Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The
Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade
Marks
(Lieta C-307/10) (1)
(Preču zīmes — Dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana —
Direktīva 2008/95/EK — Preču vai pakalpojumu, kuriem
ir lūgta preču zīmes aizsardzība, identifikācija — Skaidrības
un precizitātes prasības — Nicas klasifikācijas klašu nosau
kumu izmantošana preču zīmju reģistrācijas mērķiem —
Pieļaujamība — Preču zīmei piešķirtās aizsardzības apjoms)
(2012/C 250/02)
Tiesvedības valoda –angļu
Iesniedzējtiesa
The Person Appointed by the Lord Chancellor

Direktīva 2008/95 ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir pieļauta Nicas
Nolīguma par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču
zīmju reģistrācijas vajadzībām, kas pieņemts Nicas diplomātiskajā
konferencē 1957. gada 15. jūnijā, pēdējo reizi pārskatīts Ženēvā
1977. gada 13. maijā un kurā grozījumi izdarīti 1979. gada 28.
Septembrī, 1. pantā paredzētās klasifikācijas klašu nosaukumu
vispārīgo apzīmējumu izmantošana, lai identificētu preces un pakalpo
jumus, attiecībā uz kuriem tiek lūgta preču zīmes aizsardzība, ja vien
šāda identifikācija ir pietiekami skaidra un precīza.

Valsts preču zīmes reģistrācijas pieteicējam, kurš izmanto visus minētā
Nicas nolīguma 1. pantā paredzētās klasifikācijas vienas konkrētas
klases nosaukuma vispārīgos apzīmējumus, lai identificētu preces vai
pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tiek lūgta preču zīmes aizsardzība,
ir jāprecizē, vai tā reģistrācijas pieteikums paredz aptvert visas šīs klases
alfabētiskajā sarakstā ietilpstošās preces vai pakalpojumus vai vienīgi
dažas no šīm precēm vai pakalpojumiem. Ja reģistrācijas pieteikums
attiecas vienīgi uz dažām šīm precēm vai pakalpojumiem, pieteicējam ir
pienākums precizēt, kuras no šajā klasē ietilpstošajām precēm vai
pakalpojumiem ir paredzēts aptvert.

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītājs: The Chartered Institute of Patent Attorneys

(1) OV C 246, 11.9.2010.

Atbildētājs: Registrar of Trade Marks
Priekšmets
Līgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — The Person Appointed by
the Lord Chancellor — Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.
gada 22. oktobra Direktīvas 2008/95/EK, ar ko tuvina dalīb
valstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (kodificēta versija)
(OV 2008, L 299, 25. lpp.), interpretācija — Preču un pakal
pojumu klasifikācija reģistrācijas vajadzībām — Nepieciešamā
skaidrības un precizitātes pakāpe saistībā ar preču vai pakalpo
jumu, uz kuriem attiecas preču zīme, identificēšanu

Tiesas (otrā palāta) 2012. gada 21. jūnija spriedums — BNP
Paribas, Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL)/Eiropas
Komisija
(Lieta C-452/10 P) (1)
(Apelācija — Valsts atbalsts — Aktīvu fiskālo vērtību pielī
dzināšanas shēma — Bankas sektors — Nodokļu uzlikšana
kapitāla pieaugumam — Aizstājējnodoklis — Selektīvs
raksturs)

Rezolutīvā daļa:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva
2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču
zīmēm, ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir izvirzīta prasība, lai reģis
trācijas pieteicējs preces vai pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tiek
lūgta preču zīmes aizsardzība, identificētu pietiekami skaidri un precīzi,
lai ļautu kompetentajām iestādēm un uzņēmējiem uz šī pamata vien
noteikt preču zīmes piešķirtās aizsardzības apjomu.

(2012/C 250/03)
Tiesvedības valoda — itāļu
Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzējas: BNP Paribas un Banca Nazionale del
Lavoro SpA (BNL) (pārstāvji — R. Silvestri, G. Escalar un M.
Todino, advokāti)
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Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji — V. Di Bucci
un D. Grespan)

Priekšmets
Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010.
gada 1. jūlija spriedumu lietā T-335/08 BNP Paribas un BNL/
Komisija, ar kuru Vispārējā tiesa noraidīja prasību atcelt Komi
sijas 2008. gada 11. marta Lēmumu 2008/711/EK par valsts
atbalstu C 15/07 (ex NN 20/07), ko Itālija īstenojusi, piešķirot
nodokļu atvieglojumus konkrētām pārstrukturētām kredīties
tādēm (OV L 237, 70. lpp.)

Rezolutīvā daļa:
1) atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2010. gada 1. jūlija
spriedumu lietā T-335/08 BNP Paribas un BNL/Komisija, jo ar
to ir pārkāpts LESD 107. panta 1. punkts;
2) BNP Paribas un Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) prasību
noraidīt;
3) BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) un Eiropas
Komisija savus tiesāšanās izdevumus sedz pašas;
4) BNP Paribas un Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) atlī
dzina Vispārējā tiesā radušos tiesāšanās izdevumus.

(1) OV C 317, 20.11.2010.

Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 21. jūnija spriedums
(Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) lūgums
sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Wolf Naturprodukte
GmbH/Sewar spol. s r.o.

Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nejvyšší soud České
republiky — Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK)
Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi
civillietās un komerclietās (OV 2001 L 12, 1. lpp.) 66. panta 2.
punkta interpretācija — Piemērojamība laikā — Tāda sprieduma
izpilde, kas pasludināts pirms valsts, kas izpilda spriedumu,
pievienošanās Eiropas Savienībai
Rezolutīvā daļa:
Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
66. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka, lai varētu piemērot
šo regulu attiecībā uz nolēmuma atzīšanu un izpildi, ir nepieciešams,
lai šī nolēmuma pieņemšanas brīdī šī regula būtu bijusi spēkā gan
izcelsmes dalībvalstī, gan arī dalībvalstī, kurā lūgts atzīt un izpildīt šo
nolēmumu.

(1) OV C 13, 15.11.2011.

Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 21. jūnija spriedums
(Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu
nolēmumu) — kriminālprocess pret Titus Alexander
Jochen Donner
(Lieta C-5/11) (1)
(Preču brīva aprite — Rūpnieciskais un komercīpašums —
Darbu kopiju pārdošana dalībvalstī, kurā šo darbu
autortiesības nav aizsargātas — Šo preču pārvadāšana uz
citu dalībvalsti, kurā par minēto autortiesību pārkāpumu ir
paredzēts kriminālsods — Kriminālprocess pret pārvadātāju
sakarā ar līdzdalību ar autortiesībām aizsargāta darba
nelikumīgā izplatīšanā)
(2012/C 250/05)
Tiesvedības valoda — vācu

(Lieta C-514/10) (1)

Iesniedzējtiesa

(Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās
— Regula (EK) Nr. 44/2001 — Piemērojamība laikā —
Pirms izpildes valsts pievienošanās Eiropas Savienībai
pieņemta nolēmuma izpilde)

Bundesgerichtshof

(2012/C 250/04)
Tiesvedības valoda — čehu
Iesniedzējtiesa
Nejvyšší soud České republiky

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītāja: Wolf Naturprodukte GmbH
Atbildētāja: Sewar spol. s r.o.

C 250/3

Lietas dalībnieks pamata procesā
Titus Alexander Jochen Donner
Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Bundesgerichtshof —
LESD 34. un 36. panta interpretācija — Preču brīva aprite —
Rūpnieciskais īpašums un komercīpašums — Darbu kopiju
pārdošana dalībvalstī, kur šo darbu autortiesības nav aizsargātas
— Šo preču pārvadāšana uz citu dalībvalsti, kurā par minēto
autortiesību pārkāpumu ir paredzēts kriminālsods — Situācija,
kurā īpašumtiesību nodošana pircējam notika izcelsmes dalīb
valstī un faktiskā valdījuma nodošana notika galamērķa valsī —
Kriminālprocess pret pārvadātāju sakarā ar līdzdalību ar autor
tiesībām aizsargāta darba nelikumīgā izplatīšanā

