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Výrok

Výrok

1) Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 27. dubna 2010,
UniCredito Italiano v. OHIM — Union Investment Privatfonds
(UNIWEB) (T-303/06 a T-337/06), se zrušuje.

Soudní dvůr Evropské unie je zjevně nepříslušný k tomu, aby odpověděl
na otázky položené Varchoven kasacionen sad (Bulharsko).

2) Věc se vrací zpět Tribunálu Evropské unie.

(1) Úř. věst. C 100, 17.4.2010.

3) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

(1) Úř. věst. C 146, 11.9.2010.

Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23.
května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Tribunal de première instance de Namur — Belgie) —
André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) v.
Belgický stát — SPF Finances
(Spojené věci C-267/10 a C-268/10) (1)

Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11.
května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Varhoven kasacionen sad (Bulharsko) — Bulharsko) —
Tony Georgiev Semerdžev v. ET Del-Pi-Krasimira Mančeva
(Věc C-32/10) (1)

(„Čl. 6 odst. 1 EU — Článek 35 Listiny základních práv
Evropské unie — Držení a prodej zpracovaného tabáku urče
ného ke kouření — Vnitrostátní ustanovení opravňující k
výběru spotřební daně na tabákové výrobky — Zjevná nepřís
lušnost Soudního dvora“)
(2011/C 232/17)

(„Článek 92 odst. 1 jednacího řádu — Směrnice 90/314/EHS
— Cesty, pobyty a zájezdy — Skutečnosti nastalé před
přistoupením Bulharské republiky k Evropské unii — Zjevný
nedostatek pravomoci Soudního dvora k zodpovězení otázek“)

Jednací jazyk: francouzština
Předkládající soud

(2011/C 232/16)

Tribunal de première instance de Namur

Jednací jazyk: bulharština
Účastníci původního řízení
Předkládající soud

Žalobci: Adnré Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Varchoven kasacionen sad (Bulharsko)
Žalovaný: Belgický stát — SPF Finances
Účastníci původního řízení

Za přítomnosti: Belgický stát — Service public fédéral Défense

Žalobce: Tony Georgiev Semerdžev
Předmět věci
Žalovaná: ET Del-Pi-Krasimira Mančeva
Za přítomnosti: ZAD Bulstrad VIG

Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Varchoven kasaci
onen sad — Výklad čl. 2 odst. 1 písm. c), čl. 4 odst. 1 písm. b)
bodu IV) a čl. 5 odst. 2 pododstavců 3 a 4 směrnice Rady
90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách
pro cesty, pobyty a zájezdy — Pojem „jiné služby cestovního
ruchu“, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování, spočí
vající na organizátorovi — Povinnost organizátora uzavřít s
každým spotřebitelem individuální pojistnou smlouvu a poskyt
nout mu před cestou její originál — Povinnost organizátora
uzavřít individuální smlouvu o pomoci pokrývající náklady na
návrat domů pro případ nehody — Pojem „škody“, které pro
spotřebitele vyplývají z neplnění nebo nesprávného plnění
smlouvy — Zahrnutí morální újmy

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Tribunal de
première instance v Namuru — Výklad čl. 6 odst. 1 prvního
pododstavce EU a článku 35 Listiny základních práv Evropské
unie — Slučitelnost vnitrostátní právní úpravy umožňující
výrobu, dovoz, propagaci a prodej tabákových výrobků urče
ných ke kouření, uznávaných za závažně škodlivé, s cílem
ochrany lidského zdraví — Platnost vnitrostátních ustanovení
opravňujících k výběru spotřebních daní z tabákových výrobků
z hlediska uvedených norem
Výrok
Soudní dvůr Evropské unie je zjevně nepříslušný k tomu, aby odpověděl
na otázky, které položil tribunal de première instance v Namuru
(Belgie) rozhodnutími ze dne 24. března 2010.
(1) Úř. věst. C 221, 14.8.2010.

