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Dispozitivul

Dispozitivul

1. Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 27 aprilie
2010, UniCredito Italiano/OAPI — Union Investment
Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 și T-337/06).

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă pentru a
răspunde la întrebările adresate de Varhoven kasatsionen sad
(Bulgaria).

2. Trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Uniunii Europene.

(1) JO C 100, 17.4.2010.

3. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu
fondul.
Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 23 mai 2011
(cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare,
formulate de Tribunal de première instance de Namur —
Belgia) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard
(C-268/10)/État belge — SPF Finances

(1) JO C 146, 11.9.2010.

Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 11 mai 2011
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) —
Tony
Georgiev
Semerdzhiev/ET
Del-Pi-Krasimira
Mancheva
(Cauza C-32/10) (1)
[Articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură —
Directiva 90/314/CEE — Pachete de servicii pentru călătorii,
vacanțe și circuite — Fapte anterioare aderării Republicii
Bulgaria la Uniunea Europeană — Necompetență vădită a
Curții pentru a răspunde la întrebările preliminare]
(2011/C 232/16)
Limba de procedură: bulgara
Instanța de trimitere

(Cauzele conexate C-267/10 și C-268/10) (1)
[Articolul 6 alineatul (1) TUE — Articolul 35 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Deținerea
și vânzarea de tutun prelucrat pentru fumat — Dispoziții
naționale care autorizează perceperea accizelor pe produsele
din tutun — Necompetență vădită a Curții]
(2011/C 232/17)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Tribunal de première instance de Namur
Părțile din acțiunea principală
Reclamanți: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie)
Pârât: État belge — SPF Finances
Părțile din acțiunea principală
Reclamant: Tony Georgiev Semerdzhiev
Pârâtă: ET Del-Pi-Krasimira Mancheva
în prezența: ZAD Bulstrad VIG
Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Varhoven
kasatsionen sad — Interpretarea articolului 2 punctul 1 litera
(c), a articolului 4 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) și a arti
colului 5 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf din
Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind
pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (JO
L 158, p. 59, Ediție specială, 13/vol. 9, p. 248) — Noțiunea
„alte servicii turistice” care nu sunt subsidiare transportului sau
cazării aflate în sarcina organizatorului — Obligația organiza
torului de a încheia pentru fiecare consumator un contract
individual de asigurare și de a-i furniza acestuia originalul
înainte de călătorie — Obligația organizatorului de a încheia
un contract individual de asistență care să acopere cheltuielile
de repatriere în caz de accident — Noțiunea „daune” cauzate
consumatorului prin neexecutarea sau executarea defectuoasă a
contractului — Includerea prejudiciilor morale

cu participarea: État belge — Service public fédéral Défense
Obiectul
Cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Tribunal de
première instance de Namur — Interpretarea articolului 6
alineatul (1) primul paragraf TUE și a articolului 35 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Compatibi
litatea cu obiectivul protecției sănătății umane a unei regle
mentări naționale care permite fabricarea, importul, promovarea
și comercializarea tutunului prelucrat pentru fumat, recunoscut
ca fiind grav dăunător — Validitatea, în lumina normelor citate
anterior, a dispozițiilor naționale care autorizează perceperea
accizelor pe produsele din tutun
Dispozitivul
Curtea de Justiție a Uniunii Europene este în mod vădit necompetentă
pentru a răspunde la întrebările adresate de Tribunal de première
instance de Namur (Belgia) prin deciziile din 24 martie 2010.

(1) JO C 221, 14.8.2010.

