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Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 21 september 2016 (begäran om förhandsavgörande
från Hof van beroep te Brussel – Belgien) – brottmål mot Etablissements Fr. Colruyt NV
(Mål C-221/15) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2011/64/EU — Artikel 15.1 — Frihet för tillverkare och
importörer att bestämma högstapriser för tobaksvaror vid försäljning i detaljhandeln — Nationell
lagstiftning som förbjuder försäljning av sådana varor i detaljhandeln till lägre priser än vad som anges på
skattemärket — Fri rörlighet för varor — Artikel 34 FEUF — Säljformer — Artikel 101 FEUF jämförd
med artikel 4.3 FEU)
(2016/C 419/23)
Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
Hof van beroep te Brussel

Part i brottmålet vid den nationella domstolen
Etablissements Fr. Colruyt NV

Domslut
1) Artikel 15.1 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror
ska tolkas så, att det inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den i det nationella målet, som förbjuder detaljhandlare att
sälja tobaksvaror till ett lägre enhetspris än det pris som tillverkaren eller importören har angett på skattemärket på dessa varor,
under förutsättning att detta pris fritt har bestämts av tillverkaren eller importören.
2) Artikel 34 FEUF ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den i det nationella målet, som förbjuder
detaljhandlare att sälja tobaksvaror till ett lägre enhetspris än det pris som tillverkaren eller importören har angett på skattemärket på
dessa varor, under förutsättning att detta pris fritt har bestämts av importören.
3) Artikel 101 FEUF jämförd med artikel 4.3 FEU ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den i det
nationella målet, som förbjuder detaljhandlare att sälja tobaksvaror till ett lägre enhetspris än det pris som tillverkaren eller
importören har angett på skattemärket på dessa varor.

(1)

EUT C 262, 10.8.2015.

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 september 2016 (begäran om förhandsavgörande
från Oberlandesgericht Düsseldorf – Tyskland) – combit Software GmbH mot Commit Business
Solutions Ltd
(Mål C-223/15) (1)
(Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 207/2009 — EU-varumärke — Enhetlig
karaktär — Risk för förväxling föreligger i endast en del av unionen — Geografisk räckvidd av det förbud
som avses i artikel 102 i nämnda förordning)
(2016/C 419/24)
Rättegångsspråk: tyska
Hänskjutande domstol
Oberlandesgericht Düsseldorf
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Parter i målet vid den nationella domstolen
Klagande: combit Software GmbH
Motpart: Commit Business Solutions Ltd

Domslut
Artiklarna 1.2, 9.1 b och 102.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ska tolkas på så
sätt att när en domstol för EU-varumärken finner att användningen av ett kännetecken kan medföra risk för förväxling med ett EUvarumärke i en del av Europeiska unionen, samtidigt som nämnda användning inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen,
ska nämnda domstol slå fast att det föreligger intrång i den ensamrätt som det varumärket ger och meddela ett föreläggande om att
nämnda användning ska upphöra i hela unionen, med undantag för den del av unionen där det har konstaterats inte föreligga någon risk
för förväxling.
(1)

EUT C 294, 7.9.2015.

Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 21 september 2016 (begäran om förhandsavgörande
från Vredegerecht te Ieper – Belgien) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV mot
Gregory Demey
(C-261/15) (1)
(Järnvägstransport — Förordning (EG) nr 1371/2007 — Resenärers rättigheter och skyldigheter —
Avsaknad av biljett — Betalning sker inte inom föreskriven tid — Brott)
(2016/C 419/25)
Rättegångsspråk: nederländska
Hänskjutande domstol
Vredegerecht te Ieper

Parter i målet vid den nationella domstolen
Sökande: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV
Motpart: Gregory Demey

Domslut
Artikel 6.2 sista meningen i bihang A till fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif) av den 9 maj 1980, ändrat genom
protokollet om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik av den 3 juni 1999 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ska tolkas så, att den inte
utgör hinder för nationella bestämmelser i vilka föreskrivs att en person som reser med tåg utan att inneha biljett och som inte betalar
föreskrivna avgifter inom de frister som anges i dessa bestämmelser inte har ett avtalsförhållande med järnvägsföretaget.
(1)

EUT C 270, 17.8.2015.

