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Uradni list Evropske unije

Predmet
Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Augstākās tiesas
Senāts – Razlaga členov 5(3) in 6(1) Uredbe (ES) št. 261/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o
določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom
v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov
ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, str. 1) –
Odpoved leta, ki jo je najprej povzročilo zaprtje zračnega
prostora zaradi težav z radarskim in letalskim sistemom, nato
pa iztek najdaljšega dovoljenega delovnega časa posadke letala –
Sprejetje vseh ustreznih ukrepov za izognitev izrednim
razmeram s strani letalskega prevoznika

2.7.2011

Tožena stranka: Kraljevina Švedska (zastopnika: A. Falk in C.
Meyer-Seitz, zastopnika)

Predmet
Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 5(1) Direktive
Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih
žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov,
trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku (UL L 163, str. 41) –
Preseganje mejnih vrednosti za delce PM10 v zunanjem zraku v
letih 2005, 2006 in 2007 v območjih SW 2 in SW 4 in v letih
2005 in 2006 v območju SW 5

Izrek

Izrek

Člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine
in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike
zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 je treba
razlagati tako, da mora letalski prevoznik – ki je zavezan sprejeti vse
ustrezne ukrepe, da bi se izognil izrednim razmeram – pri načrtovanju
leta ustrezno upoštevati nevarnost zamude zaradi morebitnega nastopa
takih razmer. Zato mora določiti nekolikšno časovno rezervo, da bi
lahko, če je to mogoče, navedeni let opravil po koncu izrednih razmer.
Nasprotno pa navedene določbe ni mogoče razlagati tako, da v okviru
ustreznih ukrepov določa, da je treba na splošno in ne glede na
okoliščine načrtovati najmanjšo časovno rezervo, ki se brez razlikovanja
nanaša na vse letalske prevoznike v vseh primerih, ko nastopijo izredne
razmere. Pri presoji zmožnosti letalskega prevoznika, da v novih okoli
ščinah, ki so posledica nastopa teh razmer, načrtovani let izvede v
celoti, pa je treba paziti, da dolžina zahtevane časovne rezerve ne
povzroči, da mora letalski prevoznik privoliti v nevzdržna odrekanja
glede na zmogljivosti svoje družbe v ustreznem trenutku. Člen 6(1)
navedene uredbe se pri tej presoji ne uporablja.

1. S tem, da so bile presežene mejne vrednosti za PMlO v zunanjem
zraku v letih 2005, 2006 in 2007 v območjih SW 2 in SW 4
in v letih 2005 in 2006 v območju SW 5, Kraljevina Švedska ni
izpolnila obveznosti iz člena 5(1) Direktive Sveta 1999/30/ES z
dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega dioksida,
dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca
v zunanjem zraku.
2. Kraljevini Švedski se naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 328, 4.12.2010.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 14. marca
2011 vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) – UsedSoft
GmbH proti Oracle International Corp.

(1) UL C 221, 14.8.2010.

(Zadeva C-128/11)
(2011/C 194/11)
Jezik postopka: nemščina

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 10. maja 2011 – Evropska
komisija proti Kraljevini Švedski

Predložitveno sodišče
Bundesgerichtshof

(Zadeva C-479/10) (1)
(Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktiva
1999/30/ES — Nadzor nad onesnaževanjem — Mejne vred
nosti koncentracije PM10 v zunanjem zraku)
(2011/C 194/10)

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: UsedSoft GmbH
Tožena stranka: Oracle International Corp.

Jezik postopka: švedščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Alcover San
Pedro in K. Simonsson, zastopnika)

Vprašanja za predhodno odločanje
1. Ali je tisti, ki se lahko sklicuje na izčrpanje pravice distribui
ranja za kopijo računalniškega programa, „zakoniti pridobi
telj“ v smislu člena 5(1) Direktive 2009/24/ES (1)?

