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Konklusion

Konklusion

1) Den Europæiske Unions Rets dom af 27. april 2010, UniCredito
Italiano mod KHIM — Union Investment Privatfonds (UNIWEB)
(forenede sager T-303/06 og T-337/06), ophæves.

Det er åbenbart, at Den Europæiske Unions Domstol ikke har kompe
tence til at besvare de spørgsmål, som er forelagt af Varhoven kasat
sionen sad (Bulgarien).

2) Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.

(1) EUT C 100 af 17.4.2010.

3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

(1) EUT C 146 af 11.9.2010.

Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 23. maj 2011 —
André Rossius (sag C-267/10) og Marc Collard (sag
C-268/10) mod État belge — SPF Finances (anmodning
om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première
instance de Namur — Belgien)
(Forenede sager C-267/10 og C-268/10) (1)

Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 11. maj 2011 —
Tony Georgiev Semerdzhiev mod ET Del-Pi-Krasimira
Mancheva (anmodning om præjudiciel afgørelse fra
Varhoven kasatsionen sad — Bulgarien)
(Sag C-32/10) (1)
(Artikel 92, stk. 1, i procesreglementet — direktiv
90/314/EØF — pakkerejser, herunder pakkeferier og pakke
ture — forhold forud for Republikken Bulgariens tiltrædelse
af Den Europæiske Union — Domstolen åbenbart inkompe
tent til at besvare de præjudicielle spørgsmål)
(2011/C 232/16)
Processprog: bulgarsk
Den forelæggende ret
Varhoven kasatsionen sad (Bulgarien)

Parter i hovedsagen

(Artikel 6, stk. 1, TEU — artikel 35 i Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder — besiddelse
og salg af forarbejdede tobaksvarer til rygning — nationale
bestemmelser, der tillader opkrævning af punktafgifter på
tobaksvarer — Domstolen åbenbart inkompetent)
(2011/C 232/17)
Processprog: fransk
Den forelæggende ret
Tribunal de première instance de Namur
Parter i hovedsagen
Sagsøgere: André Rossius (sag C-267/10) og Marc Collard (sag
C-268/10)
Sagsøgt: État belge — SPF Finances
Procesdeltagere: État belge — Service public fédéral Défense

Sagsøger: Tony Georgiev Semerdzhiev
Sagens genstand
Sagsøgt: ET Del-Pi-Krasimira Mancheva
Procesdeltager: ZAD Bulstrad VIG

Sagens genstand
Anmodning om præjudiciel afgørelse — Varhoven Kasatsionen
sad — fortolkning af artikel 2, nr. 1), litra c), artikel 4, stk. 1,
litra b), nr. iv), og artikel 5, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, i
Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser,
herunder pakkeferier og pakketure — begrebet »andre turist
mæssige ydelser«, som ikke er en tillægsydelse til transporten
eller indlogeringen, for hvilke arrangøren er ansvarlig — arran
gørens forpligtelse til inden rejsens begyndelse for hver
forbruger at tegne en enkeltforsikring og at udlevere denne
originalen — arrangørens forpligtelse til at tegne en enkeltfor
sikring, der dækker udgifterne ved hjemtransport i tilfælde af
ulykke — begrebet »skader«, der påføres forbrugeren som følge
af manglende eller mangelfuld opfyldelse af kontrakten —
indbefatning af ikke-økonomisk skade

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Tribunal de première
instance de Namur — anmodning om præjudiciel afgørelse —
fortolkning af artikel 6, stk. 1, første afsnit, TEU og artikel 35 i
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
— forenelighed med målsætningen om at beskytte menneskers
sundhed af en national lovgivning, der tillader fremstilling,
import, markedsføring og salg af forarbejdede tobaksvarer til
rygning, der er anerkendt som værende stærkt sundhedsskade
lige — lovlighed, henset til ovennævnte regler, af nationale
bestemmelser, der tillader opkrævning af punktafgifter på
tobaksvarer
Konklusion
De Europæiske Fællesskabers Domstol har klart ikke kompetence til at
besvare de spørgsmål, som Tribunal de première instance de Namur
(Belgien) har forelagt ved afgørelserne af 24. marts 2010.

(1) EUT C 221 af 14.8.2010.

