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Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door het hof van beroep te Brussel — België) — Strafzaak tegen Établissements Fr. Colruyt
NV
(Zaak C-221/15) (1)
(Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2011/64/EU — Artikel 15, lid 1 — Vrije vaststelling door
fabrikanten en importeurs van maximumkleinhandelsprijzen voor tabaksfabricaten — Nationale regeling
houdende een verbod op de verkoop van dergelijke producten door detailhandelaars tegen prijzen die lager
zijn dan de op de fiscale zegel vermelde prijzen — Vrij verkeer van goederen — Artikel 34 VWEU —
Verkoopmodaliteiten — Artikel 101 VWEU juncto artikel 4, lid 3, VEU)
(2016/C 419/23)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Hof van beroep te Brussel

Partij in de strafzaak
Établissements Fr. Colruyt NV

Dictum
1) Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op
tabaksfabricaten moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling als in het hoofdgeding, die
detailhandelaars verbiedt om tabaksproducten te verkopen tegen een eenheidsprijs die lager is dan de prijs die de fabrikant of de
importeur op de fiscale zegel van die producten heeft gezet, voor zover die prijs vrijelijk is vastgesteld door de fabrikant of de importeur.
2) Artikel 34 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling als in het hoofdgeding, die
detailhandelaars verbiedt om tabaksproducten te verkopen tegen een eenheidsprijs die lager is dan de prijs die de fabrikant of de
importeur op de fiscale zegel van die producten heeft gezet, voor zover die prijs vrijelijk is vastgesteld door de importeur.
3) Artikel 101 VWEU juncto artikel 4, lid 3, VEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling als
in het hoofdgeding, die detailhandelaars verbiedt om tabaksproducten te verkopen tegen een eenheidsprijs die lager is dan de prijs die
de fabrikant of de importeur op de fiscale zegel van die producten heeft gezet.

(1)

PB C 262 van 10.8.2015.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — combit Software GmbH/Commit
Business Solutions Ltd
(Zaak C-223/15) (1)
[Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Uniemerk — Eenheidskarakter —
Vaststelling van verwarringsgevaar voor slechts een deel van de Unie — Territoriale werking van het
verbod als bedoeld in artikel 102 van deze verordening]
(2016/C 419/24)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Oberlandesgericht Düsseldorf
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Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: combit Software GmbH
Verwerende partij: Commit Business Solutions Ltd

Dictum
Artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari
2009 inzake het Uniemerk moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat het gebruik van
een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een deel van het grondgebied van de Europese Unie, terwijl een dergelijk
gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk
verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, met
uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld.
(1)

PB C 294 van 7.9.2015.

Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 21 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing
ingediend door het vredegerecht Ieper — België) — Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen NV/Gregory Demey
(Zaak C-261/15) (1)
[Spoorvervoer — Verordening (EG) nr. 1371/2007 — Rechten en verplichtingen van reizigers — Geen
vervoerbewijs — Geen tijdige regularisatie — Strafbaar feit]
(2016/C 419/25)
Procestaal: Nederlands
Verwijzende rechter
Vredegerecht Ieper

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV
Verwerende partij: Gregory Demey

Dictum
Artikel 6, lid 2, in fine, van aanhangsel A bij het Verdrag betreffende het internationaal spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980,
zoals gewijzigd bij het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende internationaal spoorwegvervoer van 3 juni 1999, dat is
opgenomen in bijlage I bij verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende
de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen nationale
bepalingen op grond waarvan een persoon die de trein neemt zonder vervoerbewijs en zijn situatie niet binnen de in die bepalingen
neergelegde termijnen regulariseert, geen contractuele band heeft met de spoorwegonderneming.
(1)

PB C 270 van 17.8.2015.

