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2007 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos
Bendrijų Komisija prieš Lenkijos Respubliką

Ar 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/7/EB dėl tam tikrų vartotojų apsaugos, susijusios su
nuotolinės prekybos sutartimis, aspektų (1) 6 straipsnio 2 dalis
kartu su 1 dalies antru sakiniu turi būti aiškinami taip, kad jie
draudžia nacionalinę įstatymo nuostatą, nustatančią, jog tuo
atveju, jeigu vartotojas per nustatytą terminą atsisako sutarties,
pardavėjas gali reikalauti atlyginti vertę, gautą naudojant patiektą
vartojimo prekę?

(Byla C-492/07)
(2008/C 22/50)
Proceso kalba: lenkų

Šalys
(1) OL L 144, p. 19.

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama A. Nijenhuis ir
K. Mojzesowicz
Atsakovė: Lenkijos Respublika
Ieškovės reikalavimai

2007 m. spalio 31 d. Landesgericht für Strafsachen Wien
(Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą
baudžiamojoje byloje prieš Vladimir Turansky
(Byla C-491/07)
(2008/C 22/49)
Proceso kalba: vokiečių

— Pripažinti, kad neužtikrinusi 2002 m. kovo 7 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB (1) dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo
sistemos (Pagrindų Direktyvos), būtent su abonento apibrėžimu susijusio 2 straipsnio k punkto, perkėlimo į nacionalinę teisę Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal
šią direktyvą.
— Priteisti iš Lenkijos Respublika bylinėjimosi išlaidas.
Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Terminas perkelti
balandžio 30 dieną.

šią

direktyvą

baigėsi

2004

m.

Landesgericht für Strafsachen Wien
(1) OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

Šalis pagrindinėje byloje
Vladimir Turansky

Prejudicinis klausimas
Ar 1990 m. birželio 19 d. Šengene (Liuksemburgas) pasirašytos
Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno
susitarimą tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių,
Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos
vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (1), 54 straipsnyje įtvirtintas draudimas bausti asmenį už
tą pačią nusikalstamą veiką antrą kartą (ne bis in idem principas)
turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia įtariamojo baudžiamąjį persekiojimą Austrijos Respublikoje, jei Slovakijos Respublikoje po jos įstojimo į Europos Sąjungą baudžiamoji byla dėl tos
pačios veikos buvo galutinai baigta policijos pareigūnui priėmus
nutarimą sustabdyti procesą išnagrinėjus bylą iš esmės, netaikant
jokių sankcijų?

(1) OL L 239, p. 19.

2007 m. lapkričio 14 d. Oberster Patent- und Markensenat
(Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą
byloje Silberquelle GmbH prieš Maselli-Strickmode GmbH
(Byla C-495/07)
(2008/C 22/51)
Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Oberster Patent- und Markensenat
Šalys pagrindinėje byloje
Ieškovė: Silberquelle GmbH
Atsakovė: Maselli Strickmode GmbH

