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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Rezolutīvā daļa:
Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums ir interpretējams
tādējādi, ka pasažieru gaisa pārvadājuma gadījumā no vienas dalīb
valsts uz citu dalībvalsti, kas veikts, pamatojoties uz līgumu, kurš
noslēgts ar vienu aviosabiedrību, kas ir faktiskais pārvadātājs, tiesa,
kuras kompetencē ir izskatīt kompensācijas lūgumu, kas pamatots ar šo
pārvadājuma līgumu un ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.
gada 11. februāra Regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus
noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāp
šanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko
atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, pēc prasītāja izvēles ir tā, kuras
jurisdikcijā atrodas minētajā līgumā paredzētā lidmašīnas izlidošanas
vai ielidošanas vieta.

C 205/9

piešķirtās aizsardzības saturu, prasības, Spānijas Karaliste nav
izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;
2) Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

(1) OV C 209, 15.08.2008.

Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 2. jūlija spriedums
(Finanzgericht München (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu
nolēmumu) — Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion
Südost
(Lieta C-302/08) (1)

(1) OV C 197, 02.08.2008.

Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 9. jūlija spriedums —
Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste
(Lieta C-272/08) (1)
(Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/83/EK —
Tiesības uz patvērumu — Netransponēšana noteiktajā
termiņā)

(Preču zīmes — Starptautiska reģistrācija — Protokols par
Madrides nolīgumu — Regula (EK) Nr. 40/94 — 146.
pants — Starptautiskas reģistrācijas un Kopienas preču
zīmes identiskas sekas Kopienā — Regula (EK) Nr.
1383/2003 — 5. panta 4. punkts — Preces, par kurām ir
aizdomas, ka tās pārkāpj preču zīmi — Muitas iestāžu rīcība
— Kopienas preču zīmes īpašnieks — Tiesības panākt rīcību
arī citās dalībvalstīs, ne vien tajā, kurā iesniegts pieprasījums
rīkoties — Attiecināšana uz starptautiskas reģistrācijas īpaš
nieku)
(2009/C 205/15)
Tiesvedības valoda — vācu

(2009/C 205/14)
Tiesvedības valoda — spāņu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — M. CondouDurande un E. Adsera Ribera)

Iesniedzējtiesa
Finanzgericht München

Lietas dalībnieki pamata procesā
Prasītāja: Zino Davidoff SA

Atbildētāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis — B. Plaza Cruz)
Atbildētāja: Bundesfinanzdirektion Südost
Priekšmets
Valsts pienākumu neizpilde — Tādu tiesību aktu nepieņemšana
noteiktajā termiņā, kas vajadzīgi, lai izpildītu Padomes 2004.
gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standar
tiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalst
niekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starp
tautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsar
dzības saturu (OV L 304, 12. lpp.), prasības

Rezolutīvā daļa:
1) nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/83/EK
par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspie
derīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi
nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un

Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Finanzgericht München
— Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulas (EK) Nr. 1383/2003
par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas,
ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasā
kumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas
tiesības (OV L 196, 7. lpp.), 5. panta 4. punkta interpretācija —
Tikai Kopienas preču zīmes īpašniekiem paredzētas tiesības
iesniegt pieprasījumu par muitas aresta uzlikšanu, lai panāktu
aresta uzlikšanu ne tikai dalībvalstī, kur tas iesniegts, bet arī citā
vai vairākās citās dalībvalstīs — Šo tiesību attiecināšana arī uz
starptautisku preču zīmju īpašniekiem Padomes 1993. gada 20.
decembra Regulas (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 146.
panta nozīmē — Eiropas Kopienas pievienošanās Madrides nolī
guma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju protokolam ju
ridiskās sekas

