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Výrok rozsudku

Výrok

1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 27. apríla 2010,
UniCredito Italiano/ÚHVT — Union Investment Privatfonds
(UNIWEB) (T-303/06 a T-337/06) sa zrušuje.

Súdny dvor Európskej únie nemá zjavne právomoc odpovedať na
otázky, ktoré položil Varhoven kasatsionen sad (Bulharsko).

2. Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie.

(1) Ú. v. EÚ C 100, 17.4.2010.

3. O trovách konania sa rozhodne neskôr.
(1 )

Ú. v. EÚ C 146, 11.9.2010.

Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 11.
mája 2011 [návrh na začatie prejudiciálneho konania,
ktorý podal Varhoven kasatsionen sad (Bulharsko) —
Bulharsko] — Tony Georgiev Semerdzhiev/ET Del-PiKrasimira Mancheva
(Vec C-32/10) (1)

Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 23. mája 2011
(návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré
podal Tribunal de priemière instance de Namur —
Belgicko) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard
(C-268/10)/Belgické kráľovstvo — federálne ministerstvo
financií
(Spojené veci C-267/10 a C-268/10) (1)
(Článok 6 ods. 1 ZEÚ — Článok 35 Charty základných práv
Európskej únie — Držba a predaj tabaku určeného na fajčenie
— Vnútroštátne ustanovenia umožňujúce výber spotrebných
daní z tabakových výrobkov — Zjavný nedostatok právomoci
Súdneho dvora)

(Článok 92 ods. 1 rokovacieho poriadku — Smernica
90/314/EHS — Cestovné, dovolenkové a výletné služby —
Skutkový stav pred vstupom Bulharskej republiky do Európ
skej únie — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora
odpovedať na prejudiciálne otázky)
(2011/C 232/16)
Jazyk konania: bulharčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Varhoven kasatsionen sad
Účastníci konania
Žalobca: Tony Georgiev Semerdzhiev
Žalovaný: ET Del-Pi-Krasimira Mancheva
Za účasti: ZAD Bulstrad VIG
Predmet veci
Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Varhoven Kasat
sionen sad — Výklad článku 2 ods. 1 písm. c), článku 4 ods. 1
písm. b) bodu iv) a článku 5 ods. 2 tretieho a štvrtého podod
seku smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku
cestovných, dovolenkových a výletných služieb (Ú. v. ES L
158, s. 59; Mim. vyd. 13/010, s. 132) — Pojem „iné turistické
služby“, ktoré nie sú v podriadenom vzťahu k doprave alebo
ubytovaniu, ktoré má zabezpečovať organizátor — Povinnosť
organizátora uzavrieť pre každého spotrebiteľa individuálnu
poistnú zmluvu a odovzdať mu jej originál pred cestou —
Povinnosť organizátora uzavrieť individuálnu zmluvu na
pokrytie nákladov na repatriáciu v prípade nehody — Pojem
„škoda“, ktorá vyplýva spotrebiteľovi z nedostatku pri
plnení alebo z neprimeraného plnenia zmluvy — Zahrnutie
nemajetkovej ujmy

(2011/C 232/17)
Jazyk konania: francúzština
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Tribunal de priemière instance de Namur
Účastníci konania
Žalobcovia: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)
Žalovaný: Belgické kráľovstvo — federálne ministerstvo financií
Vedľajší účastník konania: Belgické kráľovstvo — federálne
ministerstvo obrany
Predmet veci
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania — Tribunal de
première instance de Namur — Výklad článku 6 ods. 1 prvého
pododseku ZEÚ a článku 35 Charty základných práv Európskej
únie — Súlad cieľa ochrany ľudského zdravia s vnútroštátnou
právnou úpravou, ktorá umožňuje výrobu, dovoz, propagáciu a
predaj tabakových výrobkov určených na fajčenie a uznaných
ako výrobky, ktoré sú veľmi škodlivé pre zdravie — Platnosť
vnútroštátnych ustanovení, ktoré umožňujú výber spotrebných
daní z tabakových výrobkov, z hľadiska vyššie uvedených
noriem
Výrok
Súdny dvor Európskej únie zjavne nemá právomoc odpovedať na
otázky položené Tribunal de première instance de Namur (Belgicko)
v rozhodnutí z 24. marca 2010.
(1) Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010.

