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Определение на Съда (пети състав) от 27 октомври 2010 г.
— REWE-Zentral AG/Служба за хармонизация във
вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Aldi
Einkauf GmbH & Co. OHG
(Дело C-22/10 P)

(1)

(Жалба — Марка на Общността — Производство по
възражение — Заявка за словна марка на Общността
„Clina“ — По-ранна словна марка на Общността
„CLINAIR“ — Отказ за регистрация — Относителни
основания за отказ — Разглеждане на вероятността
от объркване — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8,
параграф 1, буква б)
(2011/C 63/27)
Страни

Език на производството: немски

Жалбоподател: REWE-Zentral AG (представители: M. Kinkeldey
и A. Bognár, Rechtsanwälte)
Други страни в производството: Служба за хармонизация във
вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: R.
Pethke), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (представител: N.
Lützenrath, Rechtsanwalt)
Предмет
Жалба срещу Решение на Първоинстанционния съд от 11
ноември 2009 г. (шести състав) по дело REWE-Zentral/СХВП
(T-150/08), с което Общият съд отхвърля жалбата за отмяна
срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от
15 февруари 2008 г., с което се отказва регистрацията на
словния знак „Clina“ като марка на Общността за някои стоки
от класове 3 и 21, като се уважава възражението на притежателя
на по-ранната словна марка на Общността „CLINAIR“ — Веро
ятност от объркване между две марки — Пропуск да се извърши
обща преценка на съществените фактори при разглеждането на
вероятността от объркване — Нарушение на член 8, параграф 1,
буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94
Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Осъжда REWE-Zentral AG да заплати съдебните разноски.
(1) ОВ C 80, 27.3.2010 г.

Определение на Съда (осми състав) от 28 октомври 2010 г.
(преюдициално запитване от Judecătoria Focșani,
Румъния) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat
(Дело C-102/10) (1)
(Процедурен правилник — Член 92, параграф 1, член 103,
параграф 1 и член 104, параграф 3, първа и втора алинеи
— Сближаване на законодателствата — Система за
задължителна застраховка „Гражданската отговорност“
за моторните превозни средства — Договор за
доброволна застраховка — Неприложимост)
(2011/C 63/28)
Език на производството: румънски
Запитваща юрисдикция
Judecătoria Focșani
Страни в главното производство
Ищец: Frăsina Bejan

C 63/15

Ответник: Tudorel Mușat
Предмет
Преюдициално запитване — Judecătoria Focșani — Тълкуване
на член 49 ДФЕС, член 56 ДФЕС, член 57 ДФЕС, член 59,
първа алинея ДФЕС и член 169 ДФЕС, както и на Директива
84/5/ЕИО от 30 декември 1983 година относно сближаването
на законодателствата на държавите членки, свързани със застра
ховките гражданска отговорност при използването на моторни
превозни средства (МПС) (ОВ L 8, стр. 17; Специално издание на
български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 104), на Директива
92/49/ЕИО от 18 юни 1992 година относно координирането на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби,
свързани с прякото застраховане, различно от животозастрахо
ването (ОВ L 228, стр. 1; Специално издание на български език,
2007 г., глава 6, том 2, стр. 53), на Директива 93/13/ЕИО на
Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи
в потребителските договори (ОВ L 95, стp. 29; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр.
273), на Директива 2005/14/ЕО от 11 май 2005 година по
отношение на застраховка „Гражданска отговорност“ относно
използването на моторни превозни средства (ОВ L 149, стp.
14; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6,
том 7, стр. 212) и на Директива 2009/103/ЕО от 16
септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отго
ворност“ при използването на моторни превозни средства и за
контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
(ОВ L 263, стp. 11) — Застраховка „Гражданска отговорност“
при използването на моторни превозни средства — Вреди,
причинени от застраховани автомобили — Национално законо
дателство, въвеждащо неблагоприятни за потребителите клаузи
за изключване — Условия за изключване, надхвърлящи пред
видените от директивите — Възможност за националната юрис
дикция да се позовава на нищожността на клаузата за
изключване на застрахователния риск
Диспозитив
1. Системата за задължителна застраховка „Гражданската
отговорност“ при използването на моторни превозни
средства, установена с
— Директива 72/166/ЕИО на Съвета от 24 април 1972
година относно сближаване на законодателствата на
държавите членки относно застраховката „Гражданска
отговорност“ при използването на моторни превозни
средства и за прилагане на задължението за сключване
на такава застраховка,
— Втора директива 84/5/ЕИО на Съвета от 30 декември
1983 година относно сближаването на законодател
ствата на държавите членки, свързани със застра
ховките гражданска отговорност при използването на
моторни превозни средства,
— Трета директива 90/232/ЕИО на Съвета от 14 май
1990 година за сближаване на законодателствата на
държавите членки относно застраховките „Гражданска
отговорност“ при използването на моторни превозни
средства,
— Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 16 май 2000 година за сближаване на зако
нодателствата на държавите членки относно застра
ховане на гражданската отговорност във връзка с изпол
зването на моторни превозни средства и за изменение
на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО на Съвета
(Четвърта директива за автомобилното застраховане)
и
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— Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 11 май 2005 година за изменение на
Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 88/357/ЕИО и
90/232/ЕИО на Съвета и Директива 2000/26/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на
застраховка „Гражданска отговорност“ относно изпол
зването на моторни превозни средства,
допуска национално законодателство, което предвижда, че
застрахователят изключва от обхвата на договора за
доброволна застраховка на моторно превозно средство
вредите, които са причинени в случаите, когато превозното
средство е управлявано от лице под въздействието на
алкохол.
2. Системата за задължителна застраховка „Гражданската
отговорност“ при използването на моторни превозни
средства, установена с Директива 72/166, Директива
84/5, Директива 90/232, Директива 2000/26 и
Директива 2005/14, допуска национално законодателство,
което не задължава застрахователя да обезщети незабавно
на основание сключен договор за доброволна застраховка на
моторно превозно пострадалия при произшествие заст
рахован и да иска от отговорното за произшествието
лице възстановяване на размера на изплатеното на застра
хования обезщетение в случаите, когато застраховката не
покрива риска поради наличието на клауза за изключване.
3. Национално законодателство, което предвижда, че застра
хователят изключва от обхвата на договора за доброволна
застраховка на моторно превозно средство вредите, които
са причинени в случаите, когато превозното средство е
управлявано от лице под въздействието на алкохол, огра
ничава както свободата на установяване, така и
свободното предоставяне на услуги. Запитващата юрис
дикция трябва да установи доколко това ограничение
може да бъде допуснато на основание на изрично пред
видените в ДФЕС дерогиращи мерки или да бъде обосновано
с императивни съображения от общ интерес в съот
ветствие с практиката на Съда.

26.2.2011 г.

Ответник: Hauptzollamt Duisburg
Предмет
Преюдициално запитване — Finanzgericht Düsseldorf —
Тълкуване на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87
на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статис
тическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256,
стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2,
том 4, стр. 3), изменено с Регламент (ЕО) № 1549/2006 на
Комисията от 17 октомври 2006 година (ОВ L 301, стр. 1;
Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том
21, стр. 3) — MP3 плейър (MP3 Media Player) — Устройство
с ограничена способност да възпроизвежда неподвижни и видео
образи, чиято основна функция е възпроизвеждането на звук —
Класиране в позиция 8519 („апарати за записване и възпро
извеждане на звук“) или 8521 („апарати за записване или
възпроизвеждане на образ и звук“) от Комбинираната номен
клатура
Диспозитив
Позиция 8521 от Комбинираната номенклатура, включена в
приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от
23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа, изменено с
Регламент (ЕО) № 1549/2006 на Комисията от 17
октомври 2006 г., трябва да се тълкува в смисъл, че в нея
не могат да се класират мултимедийни MP3 плейъри като
разглежданите в главното производство, за които запитващата
юрисдикция е установила, че основната им функция, характе
ризираща съвкупността от такива устройства, се състои в
записване и възпроизвеждане на звуци.

(1) ОВ C 209, 31.7.2010 г.

Определение на Съда (пети състав) от 22 ноември 2010 г.
(преюдициално
запитване
от
Supremo
Tribunal
Administrativo — Португалия) — Secilpar — Sociedade
Unipessoal SL/Fazenda Pública

(1) ОВ C 113, 1.5.2010 г.

Определение на Съда (осми състав) от 9 декември 2010 г.
(преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf —
Германия) — KMB Europe BV/Hauptzollamt Duisburg
(Дело C-193/10) (1)
(Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния
правилник — Обща митническа тарифа — Комби
нирана номенклатура — Тарифно класиране — Мулти
медиен MP3 плейър — Позиция 8521 — Апарати за
записване или възпроизвеждане на образ и звук)
(2011/C 63/29)
Език на производството: немски

(Дело C-199/10) (1)
(Член 104,параграф 3, първа алинея от Процедурния
правилник — Членове 56 ЕО и 58 ЕО — Облагане на
дивидентите — Удържане при източника — Национално
данъчно законодателство, което предвижда освобож
даване на дивидентите, изплащани на местни
дружества)
(2011/C 63/30)
Език на производството: португалски
Запитваща юрисдикция
Supremo Tribunal Administrativo

Запитваща юрисдикция
Finanzgericht Düsseldorf
Страни в главното производство
Жалбоподател: KMB Europe BV

Страни в главното производство
Жалбоподател: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL
Ответник: Fazenda Pública

