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Rezolutīvā daļa:

Rezolutīvā daļa:

1) atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2010. gada 27. aprīļa
spriedumu apvienotajās lietās T-303/06 un T-337/06 UniCre
dito Italiano/ITSB — Union Investment Privatfonds
(“UNIWEB”);

Eiropas Savienības Tiesas kompetencē acīmredzami neietilpst atbilžu
sniegšana uz Varhoven kasatsionen sad (Bulgārija) uzdotajiem jautā
jumiem.

2) nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai;

(1) OV C 100, 17.04.2010.

3) atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.

(1) OV C 146, 11.09.2010.

Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 11. maija rīkojums
(Varhoven kasatsionen sad (Bulgārija) lūgums sniegt
prejudiciālu nolēmumu) — Tony Georgiev Semerdzhiev/
ET Del-Pi-Krasimira Mancheva
(Lieta C-32/10) (1)

Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 23. maija rīkojums
(Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) lūgumi
sniegt prejudiciālu nolēmumu) — André Rossius (C-267/10),
Marc Collard (C-268/10)/État belge — SPF Finances
(Apvienotās lietas C-267/10 un C-268/10) (1)
(LES 6. panta 1. punkts — Eiropas Savienības Pamattiesību
hartas 35. pants — Smēķējamās tabakas glabāšana un pārdo
šana — Valsts tiesību normas, ar kurām tabakas izstrādāju
miem tiek atļauts piemērot akcīzes nodokli — Acīmredzama
Tiesas kompetences neesamība)

(Reglamenta 92. panta 1. punkts — Direktīva 90/314/EEK
— Kompleksie ceļojumi, brīvdienas un ekskursijas — Fakti
pirms Bulgārijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai
— Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība atbildēt uz
prejudiciālajiem jautājumiem)
(2011/C 232/16)

(2011/C 232/17)
Tiesvedības valoda — franču
Iesniedzējtiesa
Tribunal de première instance de Namur

Tiesvedības valoda — bulgāru
Lietas dalībnieki pamata procesā
Iesniedzējtiesa
Varhoven kasatsionen sad (Bulgārija)
Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)
Atbildētāja: État belge — SPF Finances
piedaloties: État belge — Service public fédéral Défense

Prasītājs: Tony Georgiev Semerdzhiev
Priekšmets
Atbildētājs: ET Del-Pi-Krasimira Mancheva
Piedaloties: ZAD BULSTRAD VIG
Priekšmets
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Varhoven kasatsionen
sad — Padomes 1990. gada 13. jūnija Direktīvas 90/314/EEK
par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un
kompleksām ekskursijām (ОV L 158, 59. lpp.) 2. panta 1.
punkta c) apakšpunkta, 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta iv)
daļas un 5. panta 2. punkta 3. un 4. daļas interpretācija —
Jēdziens “citi tūrisma pakalpojumi”, kas nav saistīti ar pārvadā
šanu vai izmitināšanu, bet ko apmaksā organizators — Organi
zatora pienākums parakstīt priekš katra patērētāja individuālās
apdrošināšanas līgumu un pirms ceļojuma viņam izsniegt
apdrošināšanas polises oriģinālu — Organizatora pienākums
parakstīt individuālās palīdzības līgumu, kas nelaimes gadījumā
sedz repatriācijas izmaksas — Jēdziens “zaudējumi”, kas rodas
patērētājam līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā
— Atlīdzības par morālo kaitējumu iekļaušana

Lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tribunal de première
instance de Namur — LES 6. panta 1. punkta pirmās daļas un
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. panta interpretācija
— Valsts tiesiskā regulējuma, saskaņā ar kuru ir atļauts ražot,
importēt, reklamēt un pārdot smēķēšanai paredzētus tabakas
izstrādājumus, kas atzīti par ļoti kaitīgiem, saderīgums ar cilvēka
veselības aizsardzības mērķi — Valsts tiesību normu, saskaņā ar
kurām tabakas izstrādājumiem ir atļauts piemērot akcīzes
nodokli, spēkā esamība, ņemot vērā iepriekš minētās [ES] tiesību
normas
Rezolutīvā daļa:
Eiropas Savienības Tiesai acīmredzami nav kompetences atbildēt uz
jautājumiem, kurus Tribunal de première instance de Namur (Beļģija)
ir uzdevusi ar 2010. gada 24. marta lēmumiem.
(1) OV C 221, 14.08.2010.

