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Konklusion
Artikel 5, nr. 1, litra b), andet led, i Rådets forordning (EF) nr.
44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handels
retlige område skal fortolkes således, at ved lufttransport af personer fra
en medlemsstat til en anden medlemsstat, som foretages i henhold til
en aftale, der er indgået med et enkelt luftfartsselskab, der er det
transporterende luftfartsselskab, er det efter sagsøgerens valg den ret,
inden for hvis retskreds flyets afgangs- eller ankomststed befinder sig,
således som disse steder er fastsat i aftalen, der er kompetent til at
bedømme krav om kompensation baseret på transportaftalen og på
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.
februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange
forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91.

vedtaget alle de nødvendige love og administrative bestemmelser for
at efterkomme dette direktiv.
2) Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.

(1) EUT C 209 af 15.8.2008.

Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 2. juli 2009 — Zino
Davidoff
SA
mod
Bundesfinanzdirektion Südost
(anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht
München — Tyskland)
(Sag C-302/08) (1)

(1) EUT C 197 af 2.8.2008.

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 9. juli 2009 —
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod
Kongeriget Spanien
(Sag C-272/08) (1)

C 205/9

(Varemærker — international registrering — protokollen til
Madrid-arrangementet — forordning (EF) nr. 40/94 —
artikel 146 — samme retsvirkninger i Fællesskabet af en
international registrering og et EF-varemærke — forordning
(EF) nr. 1383/2003 — artikel 5, stk. 4 — varer, der
mistænkes for at krænke et varemærke — toldmyndighedernes
indgriben — indehaver af et EF-varemærke — ret til at foran
ledige indgriben også i andre medlemsstater end den, hvor
anmodningen er fremsat — udvidelse til at omfatte indeha
veren af et internationalt varemærke)

(Traktatbrud — direktiv 2004/83/EF — asylret — manglende
gennemførelse inden for den fastsatte frist)

(2009/C 205/15)

(2009/C 205/14)

Processprog: tysk

Processprog: spansk
Parter
Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M.
Condou-Durande og E. Adsera Ribera, som befuldmægtigede)

Den forelæggende ret
Finanzgericht München
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Zino Davidoff SA

Sagsøgt: Kongeriget Spanien (ved B. Plaza Cruz, som befuld
mægtiget)

Sagsøgt: Bundesfinanzdirektion Südost

Sagens genstand

Sagens genstand

Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte
frist af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Rådets
direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af mini
mumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller
statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund
behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan
beskyttelse (EUT L 304, s. 12)

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Finanzgericht München
— fortolkning af artikel 5, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr.
1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben
over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle
ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal
træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (EUT L
196, s. 7) — kun indehaveren af et EF-varemærke har ret til at
indgive en anmodning om indgriben til toldmyndighederne,
hvilken ud over indgriben fra toldmyndighedernes side i den
medlemsstat, hvor anmodningen er indgivet, tager sigte på
indgriben fra toldmyndighedernes side i en eller flere andre
medlemsstater — udvidelsen af denne ret til indehavere af inter
nationalt registrerede varemærker som omhandlet i artikel 146 i
Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EFvaremærker — retsvirkninger af Det Europæiske Fællesskabs
tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om den
internationale registrering af varemærker

Konklusion
1) Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i medfør af
Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse
af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere
eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden
grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en
sådan beskyttelse, idet det ikke inden for den fastsatte frist har

