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Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 21 август 2018 г. — AS/
Deutsches Patent- und Markenamt
(Дело C-541/18)
(2018/C 436/25)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Bundesgerichtshof
Страни в главното производство
Жалбоподател: AS
Ответник: Deutsches Patent- und Markenamt
Преюдициален въпрос
Има ли даден знак отличителен характер в случаите, когато са налице практически значими и логични възможности той да
се използва като указание за произход на стоките и услугите, дори и да не става дума за най-вероятната форма на използване
на знака (1)?
(1)

Тълкуване на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008
година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).

Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Обединено кралство), постъпило на 20 август
2018 г. — HM Revenue & Customs/HD
(Дело C-544/18)
(2018/C 436/26)
Език на производството: английски
Запитваща юрисдикция
Upper Tribunal
Страни в главното производство
Жалбоподател: HM Revenue & Customs
Ответник: HD
Преюдициален въпрос
Трябва ли член 49 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че това лице — преустановило дейност като самостоятелно заето лице
поради физически ограничения, свързани с последните етапи на бременността и с последиците от раждането — запазва
качеството си на самостоятелно заето лице по смисъла на този член, стига в разумен период след раждането на детето си да
започне отново да упражнява икономическа дейност или да си търси друга работа?

Преюдициално запитване от Saarländisches Oberlandesgericht (Германия), постъпило на 23 август
2018 г. — BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg
(Дело C-548/18)
(2018/C 436/27)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Saarländisches Oberlandesgericht

3.12.2018 г.
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Страни в главното производство
Жалбоподател: BGL BNP Paribas SA
Ответник: TeamBank AG Nürnberg

Преюдициални въпроси
1) Приложим ли е член 14 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година
относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (1) по отношение на действието спрямо трети лица при
многократно прехвърляне на вземания?
2) При утвърдителен отговор на първия въпрос: от кое право се урежда в този случай действието спрямо трети лица?
3) При отрицателен отговор на първия въпрос: прилага ли се разпоредбата по аналогия?
4) При утвърдителен отговор на третия въпрос: от кое право се урежда в този случай действието спрямо трети лица?

(1)

ОВ L 177, 2008 г., стр. 6.

Иск, предявен на 27 август 2018 г. — Европейска комисия/Ирландия
(Дело C-550/18)
(2018/C 436/28)
Език на производството: английски
Страни
Ищец: Европейска комисия (представители: L. Flynn, T. Scharf, G. von Rintelen)
Ответник: Ирландия

Искания на ищеца
Ищецът иска от Съда:
— да обяви, че във връзка с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за
предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 2015 г., стр. 73), Ирландия
не е приела най-късно до 26 юни 2017 г. всички разпоредби за транспониране на тази директива или във всички случаи
не е уведомила Комисията за вземането на такива мерки, така че Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 67,
параграф 1 от Директивата,
— в съответствие с член 260, параграф 3 ДФЕС да наложи на Ирландия периодична имуществена санкция в размер на
17 190,60 EUR, считано от датата на постановяване на решението на Съда, за неизпълнение на задължението ѝ да
съобщи за мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2015/849,
— в съответствие с член 260, параграф 3 ДФЕС да осъди Ирландия да заплати еднократно платима сума в размер на
4 701,20 EUR дневно, умножен по броя дни, през които продължава нарушението, с минимален размер от
1 685 000 EUR, и
— да осъди Ирландия да заплати съдебните разноски.

