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Objecto
Pedido de decisão prejudicial — Augstākās tiesas Senāts —
Interpretação dos artigos 5.o, n.o 3, e 6.o, n.o 1, do Regulamento
(CE) n.o 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
11 de Fevereiro de 2004, que estabelece regras comuns para a
indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes
aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou
atraso considerável dos voos e que revoga o Regulamento (CEE)
n.o 295/91 (JO L 46, p. 1) — Anulação de um voo causada,
inicialmente, pelo encerramento do espaço aéreo devido a
problemas de sistemas de radar e de aviação e, posteriormente,
pelo facto de ter terminado o tempo máximo de trabalho au
torizado da tripulação — Adopção, pela transportadora aérea,
de todas as medidas razoáveis para evitar as circunstâncias
extraordinárias

2.7.2011

Demandado: Reino da Suécia (representantes: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agentes)

Objecto
Incumprimento de Estado — Violação do artigo 5.o, n.o 1, da
Directiva 1999/30/CE do Conselho, de 22 de Abril de 1999,
relativa a valores-limite para o dióxido de enxofre, dióxido de
azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão e chumbo no
ar ambiente (JO L 163, de 29.6.1999, p. 41) — Ultrapassagem
dos valores-limite de partículas de PM10 no ar ambiente du
rante os anos 2005, 2006 e 2007 nas áreas SW 2 e SW 4 e
durante os anos 2005 e 2006 na área SW 5.

Dispositivo

Dispositivo

O artigo 5.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 261/2004 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, que
estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos
passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e
de cancelamento ou atraso considerável dos voos e que revoga o Re
gulamento (CEE) n.o 295/91, deve ser interpretado no sentido de que
a transportadora aérea, uma vez que está obrigada a adoptar todas as
medidas razoáveis a fim de obviar a circunstâncias extraordinárias,
deve razoavelmente, na fase da planificação do voo, ter em conta o
risco de atraso ligado à eventual ocorrência de tais circunstâncias. Por
conseguinte, deve prever uma determinada reserva de tempo que lhe
permita, se possível, efectuar o voo na sua integralidade quando as
circunstâncias extraordinárias tiverem cessado. Em contrapartida, a
referida disposição não pode ser interpretada no sentido de que impõe,
a título das medidas razoáveis, planificar, de forma geral e indiferen
ciada, uma reserva de tempo mínima aplicável indistintamente a todas
as transportadoras aéreas em todas as situações de ocorrência de cir
cunstâncias extraordinárias. A apreciação da capacidade da transpor
tadora aérea para assegurar a integralidade do voo previsto nas novas
condições resultantes da ocorrência dessas circunstâncias deve ser efec
tuada zelando para que a amplitude da reserva de tempo exigida não
tenha por consequência levar a transportadora aérea a aceitar sacrifícios
insuportáveis face às capacidades da sua empresa no momento per
tinente. O artigo 6.o, n.o 1, do referido regulamento não é aplicável no
quadro de tal apreciação

1. Tendo ultrapassado os valores-limite aplicáveis às concentrações de
PM10 no ar ambiente durante os anos 2005 a 2007 nas áreas
SW 2 e SW 4, e durante os anos 2005 e 2006 nas áreas SW 5,
o Reino da Suécia não cumpriu as obrigações que lhe incumbem
por força do artigo 5.o, n.o 1, da Directiva 1999/30/CE do
Conselho, de 22 de Abril de 1999, relativa a valores-limite
para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto,
partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente.
2. O Reino da Suécia é condenado nas despesas.

(1) JO C 328, de 4.12.2010

Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo
Bundesgerichtshof (Alemanha) em 14 de Março de 2011
— UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.
(Processo C-128/11)
(2011/C 194/11)

(1) JO C 221, de 14.8.2010.

Língua do processo: alemão
Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 10 de
Maio de 2011 — Comissão Europeia/Reino da Suécia

Órgão jurisdicional de reenvio
Bundesgerichtshof

(Processo C-479/10) (1)
(Incumprimento de Estado — Ambiente — Directiva
1999/30/CE — Controlo da poluição — Valores-limite para
as concentrações de PM10 no ar ambiente)
(2011/C 194/10)
Língua do processo: sueco
Partes
Demandante: Comissão Europeia (representantes: A. Alcover San
Pedro e K. Simonsson, agentes)

Partes no processo principal
Recorrente: UsedSoft GmbH
Recorrida: Oracle International Corp.

Questões prejudiciais
1. A pessoa que pode invocar o esgotamento do direito de
distribuição da cópia de um programa de computador é
«adquirente legítimo» na acepção do artigo 5.o, n.o 1, da
Directiva 2009/24/CE (1)?

