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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Προδικαστικό ερώτημα

26.1.2008

Προσφυγή της 7ης Νοεμβρίου 2007 — Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Πολωνίας

Έχει το άρθρο 6, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με την παράγραφο
1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την
προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (1),
την έννοια ότι αποκλείει διάταξη της εθνικής νομοθεσίας κατά την
οποία ο πωλητής, σε περίπτωση εμπρόθεσμης υπαναχωρήσεως του
καταναλωτή, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση για τη
χρήση του παραδοθέντος αγαθού;

(Υπόθεση C-492/07)
(2008/C 22/50)
Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: A. Nijenhuis και K. Mojzesowicz)

(1) EE L 144, σ. 19.

Καθής: Δημοκρατία της Πολωνίας
Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Landesgericht für Strafsachen Wien (Αυστρία)
στις 31 Οκτωβρίου 2007 — Ποινική διαδικασία κατά
Vladimir Turanksy
(Υπόθεση C-491/07)
(2008/C 22/49)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

— να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Πολωνίας παρέβη τις
υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 2002/21/ΕΚ (1) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγίαπλαίσιο), καθόσον δεν μετέφερε προσηκόντως στο εσωτερικό
της δίκαιο την οδηγία αυτή, και συγκεκριμένα το άρθρο 2, στοιχείο ια', το οποίο αφορά τον ορισμό του «συνδρομητή»,
— να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Πολωνίας στα δικαστικά
έξοδα.
Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Αιτούν δικαστήριο
Landesgericht für Strafsachen Wien

Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε
στις 30 Απριλίου 2004.

(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.

Vladimir Turanksy

Προδικαστικό ερώτημα
Έχει η απαγόρευση της επιβολής διπλής ποινής για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, την οποία προβλέπει το άρθρο 54 της Σύμβασης
εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985,
που υπογράφηκε στο Σένγκεν (Λουξεμβούργο) στις 19 Ιουνίου
1990 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής
Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση
των ελέγχων στα κοινά σύνορα (1), την έννοια ότι δεν επιτρέπει την
ποινική δίωξη του υπόπτου στη Δημοκρατία της Αυστρίας, εφόσον
για τα ίδια πραγματικά περιστατικά έχει παύσει η δίωξη στη Σλοβακική Δημοκρατία μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
κατόπιν απόφασης της αστυνομικής αρχής για προσωρινή παύση
της δίωξης χωρίς επιβολή ποινής, απόφασης που εκδόθηκε μετά την
εξέταση της ουσίας και που έχει καταστεί απρόσβλητη;

(1) EE L 239, σ. 19.

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Oberster Patent- und Markensenat (Αυστρία)
στις 14 Νοεμβρίου 2007 — Silberquelle GmbH κατά
Maselli-Strickmode GmbH
(Υπόθεση C-495/07)
(2008/C 22/51)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο
Oberster Patent- und Markensenat
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Αιτούσα: Silberquelle GmbH
Καθής: Maselli Strickmode GmbH

