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Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 27 oktober
2010 — REWE-Zentral AG/Bureau voor harmonisatie
binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
(Zaak C-22/10 P)

(1 )

(2011/C 63/27)
Procestaal: Duits
Partijen
M.

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen
de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegen
woordiger: R. Pethke, gemachtigde), Aldi Einkauf GmbH & Co.
OHG (vertegenwoordiger: N. Lützenrath, Rechtsanwalt)
Voorwerp
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste
aanleg van 11 november 2009 (Zesde kamer), REWE-Zentral/
BHIM (T-150/08), waarbij het Gerecht heeft verworpen het be
roep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van
beroep van het BHIM van 15 februari 2008, waarbij de inschrij
ving van het woordteken „Clina” als gemeenschapsmerk voor
bepaalde waren van de klassen 3 en 21 is geweigerd op grond
van de oppositie van de houder van het oudere gemeenschaps
woordmerk „CLINAIR” — Gevaar voor verwarring van twee
merken — Geen globale beoordeling van alle relevante factoren
in het kader van het onderzoek van het gevaar voor verwarring
— Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG)
nr. 40/94
Dictum
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) REWE-Zentral AG wordt verwezen in de kosten.
(1) PB C 80 van 27.3.2010.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 28 oktober
2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend
door de Judecătoria Focșani — Roemenië) — Frăsina
Bejan/Tudorel Mușat
(Zaak C-102/10) (1)
(Reglement voor procesvoering — Artikelen 92, lid 1, 103, lid
1, en 104, lid 3, eerste en tweede alinea — Harmonisatie van
wetgevingen — Stelsel van verplichte verzekering wettelijke
aansprakelijkheid motorrijtuigen — Facultatieve verzekering
— Niet-toepasselijkheid)
(2011/C 63/28)
Procestaal: Roemeens
Verwijzende rechter
Judecătoria Focșani

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Frăsina Bejan
Verwerende partij: Tudorel Mușat
Voorwerp

(Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Oppositiepro
cedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Clina —
Ouder gemeenschapswoordmerk CLINAIR — Weigering van
inschrijving — Relatieve weigeringsgrond — Onderzoek van
gevaar voor verwarring — Verordening (EG) nr. 40/94 —
Artikel 8, lid 1, sub b)

Rekwirante: REWE-Zentral AG (vertegenwoordigers:
Kinkeldey en A. Bognár, Rechtsanwälte)

C 63/15

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Judecătoria Focșani —
Uitlegging van de artikelen 49 VWEU, 56 VWEU, 57 VWEU,
59, eerste alinea, VWEU en 169 VWEU, van richtlijn 84/5/EEG
van 30 december 1983 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de
wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het ver
keer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (PB L 8, blz. 17),
richtlijn 92/49/EEG van 18 juni 1992 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het di
recte verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensver
zekeringsbranche (PB L 228, blz. 1), richtlijn 93/13/EEG van
5 april 1993 over oneerlijke bedingen in consumentenovereen
komsten (PB L 95, blz. 29), richtlijn 2005/14/EG van 11 mei
2005 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprake
lijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen
aanleiding kan geven (PB L 149, blz. 14) en richtlijn
2009/103/EG van 16 september 2009 betreffende de verzeke
ring tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deel
neming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan ge
ven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijk
heid (PB L 263, blz. 11) — Verzekering wettelijke aansprake
lijkheid motorrijtuigen — Schade veroorzaakt door verzekerde
rijtuigen — Nationale wettelijke regeling die voor de consument
nadelige uitsluitingsclausules invoert — Uitsluitingsclausules die
verder gaan dan die welke in de richtlijnen zijn vastgesteld —
Mogelijkheid voor de nationale rechter om de nietigheid van de
clausule van uitsluiting van het verzekerde risico in aanmerking
te nemen
Dictum
1) Het stelsel van verplichte verzekering tegen de wettelijke aanspra
kelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrij
tuigen aanleiding kan geven, tot stand gebracht door
— richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 in
zake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidsta
ten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprake
lijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrij
tuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering
tegen deze aansprakelijkheid,
— de tweede richtlijn (84/5/EEG van de Raad van 30 december
1983) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke
aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van
motorrijtuigen aanleiding kan geven,
— de derde richtlijn (90/232/EEG van de Raad van 14 mei
1990) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke
aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van
motorrijtuigen aanleiding kan geven,
— richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 16 mei 2000 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen
de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het
verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende
wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG
van de Raad (Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering), en
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— richtlijn 2005/14/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 11 mei 2005 houdende wijziging van de richtlijnen
72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG en 90/232/EEG
van de Raad en richtlijn 2000/26/EG van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de verzekering tegen de
wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het ver
keer van motorrijtuigen aanleiding kan geven,
staat niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling waarin
wordt bepaald dat de verzekeraar de veroorzaakte schade van dek
king door de facultatieve verzekering van een motorrijtuig uitsluit
wanneer dat rijtuig werd bestuurd door een persoon die onder
invloed van alcohol verkeerde.
2) Het stelsel van verplichte verzekering tegen de wettelijke aanspra
kelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrij
tuigen aanleiding kan geven, tot stand gebracht door de richtlijnen
72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 en 2005/14, staat niet in de
weg aan een nationale wettelijke regeling die een verzekeraar niet
de verplichting oplegt om op grond van de facultatieve verzekering
van een motorrijtuig, de verzekerde die ten gevolge van een ongeval
schade heeft geleden, onmiddellijk te vergoeden en het bedrag van
de aan die verzekerde betaalde vergoeding te verhalen op degene die
aansprakelijk is voor het ongeval, ingeval de verzekering het risico
niet dekt wegens een uitsluitingsclausule.
3) Een nationale wettelijke regeling waarin wordt bepaald dat de
verzekeraar de veroorzaakte schade van dekking door de facultatieve
verzekering van een motorrijtuig uitsluit wanneer dat rijtuig werd
bestuurd door een persoon die onder invloed van alcohol verkeerde,
beperkt zowel de vrijheid van vestiging als het vrij verrichten van
diensten. Het staat aan de verwijzende rechter te onderzoeken in
hoeverre een dergelijke beperking niettemin kan worden aanvaard
op grond van de uitzonderingen waarin het VWEU uitdrukkelijk
voorziet, of overeenkomstig de rechtspraak van het Hof kan worden
gerechtvaardigd door dwingende overwegingen van algemeen
belang.

(1) PB C 113 van 1.5.2010.

26.2.2011

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: KMB Europe BV
Verwerende partij: Hauptzollamt Duisburg
Voorwerp
Verzoek om een prejudiciële beslissing — Finanzgericht Düssel
dorf — Uitlegging van bijlage I bij verordening (EEG) nr.
2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot
de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk
douanetarief (PB L 256, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening
(EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006
(PB L 301, blz. 1) — MP3spelers (MP3 Media Player) — Ap
paraten met beperkte mogelijkheden om foto’s weer te geven en
filmpjes af te spelen, maar waarvan de hoofdfunctie het weer
geven van geluid is — Indeling in post 8519 („Toestellen voor
het opnemen of het weergeven van geluid”) of 8521 („Videoopname- en videoweergaveapparaten”) van de gecombineerde
nomenclatuur
Dictum
Post 8521 van de Gecombineerde Nomenclatuur in bijlage I bij ver
ordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met
betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschap
pelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr.
1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006, moet aldus
worden uitgelegd dat MP3-spelers als in het hoofdgeding, waarvan,
aldus de verwijzende rechter, de hoofdfunctie die kenmerkend is voor
het complex van deze apparaten in geluidsopname en -weergave ligt,
van deze post zijn uitgesloten.

(1) PB C 209 van 31.7.2010.

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 22 november
2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend
door het Supremo Tribunal Administrativo — Portugal)
— Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública
(Zaak C-199/10) (1)

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 9 december
2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend
door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — KMB
Europe BV/Hauptzollamt Duisburg

(Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de pro
cesvoering — Artikelen 56 EG en 58 EG — Belastingheffing
over dividenden — Bronheffing — Nationale belastingwetge
ving die voorziet in vrijstelling van aan ingezeten vennoot
schappen uitgekeerde dividenden)

(Zaak C-193/10) (1)

(2011/C 63/30)

(Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor proces
voering — Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde
nomenclatuur — Tariefindeling — MP3-speler — Post 8521
— Video-opname- en video-weergaveapparaten)

Procestaal: Portugees

(2011/C 63/29)
Procestaal: Duits
Verwijzende rechter
Finanzgericht Düsseldorf

Verwijzende rechter
Supremo Tribunal Administrativo
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL
Verwerende partij: Fazenda Pública

