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Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 27 octombrie 2010
— REWE-Zentral AG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul
Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Aldi
Einkauf GmbH & Co. OHG
(Cauza C-22/10 P) (1)
[Recurs — Marcă comunitară — Procedură de opoziție —
Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Clina —
Marca comunitară verbală anterioară CLINAIR — Refuz de
înregistrare — Motiv relativ de refuz — Examinare a riscului
de confuzie — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8
alineatul (1) libera (b)]
(2011/C 63/27)
Limba de procedură: germana
Părțile
Recurentă: REWE-Zentral AG (reprezentanți: M. Kinkeldey și A.
Bognár, avocați)
Celelalte părți în proces: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței
Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: R.
Pethke, agent), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (reprezentant:
N. Lützenrath, avocat)
Obiectul
Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă
Instanță din 11 noiembrie 2009 (Camera a șasea), REWE
Zentral/OAPI (T-150/08), prin care Tribunalul a respins
acțiunea de anulare formulată împotriva deciziei Camerei a
patra de recurs a OAPI din 15 februarie 2008 de respingere a
înregistrării semnului verbal „Clina” ca marcă comunitară pentru
anumite produse din clasele 3 și 21, prin admiterea opoziției
titularului mărcii comunitare verbale anterioare „CLINAIR” —
Risc de confuzie între două mărci — Lipsa aprecierii globale a
factorilor relevanți în cadrul examinării riscului de confuzie —
Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul
(CE) nr. 40/94
Dispozitivul

C 63/15

Părțile din acțiunea principală
Reclamantă: Frăsina Bejan

Pârât: Tudorel Mușat

Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Judecătoria
Focșani — Interpretarea articolelor 49 TFUE, 56 TFUE, 57
TFUE, a articolului 59 primul paragraf TFUE, a articolului 169
TFUE și a Directivelor 84/5/CEE privind apropierea legislațiilor
statelor membre privind asigurarea de răspundere civilă pentru
pagubele produse de autovehicule, din 30 decembrie 1983 (JO
L 8, p. 17, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 104), 92/49/CEE de
coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative
privind asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viață,
din 18 iunie 1992 (JO L 228, p. 1, Ediție specială, 06/vol. 2,
p. 53), 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele
încheiate cu consumatorii, din 5 aprilie 1993 (JO L 95, p. 29,
Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273), 2005/14/CE privind
asigurarea de răspundere civilă auto, din 11 mai 2005 (JO
L 149, 11.6.2005, p. 14, Ediție specială 06/vol. 7, p. 212) și
2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și
controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, din 16
septembrie 2009 (JO L 263, p. 11) — Asigurare de răspundere
civilă auto — Prejudicii provocate de vehicule asigurate — Legi
slație națională care stabilește clauze de excludere defavorabile
consumatorilor — Condiții de excludere care depășesc condițiile
prevăzute de directive — Posibilitatea instanței naționale de a
invoca nulitatea clauzei de excludere a riscului asigurat

Dispozitivul
1. Regimul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto instituit
prin

1. Respinge recursul.

(1) JO C 80, 27.3.2010.

— Directiva 72/166/CEE a Consiliului din 24 aprilie 1972
privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la
asigurarea de răspundere civilă auto și introducerea obligației
de asigurare a acestei răspunderi;

Ordonanța Curții (Camera a opta) din 28 octombrie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată
de Judecătoria Focșani — România) — Frăsina Bejan/
Tudorel Mușat

— A doua Directivă 84/5/CEE a Consiliului din 30 decembrie
1983 privind apropierea legislațiilor statelor membre privind
asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de
autovehicule;

2. Obligă REWE-Zentral AG la plata cheltuielilor de judecată.

(Cauza C-102/10) (1)
[Regulamentul de procedură — Articolul 92 alineatul (1),
articolul 103 alineatul (1) și articolul 104 alineatul (3)
primul și al doilea paragraf — Apropierea legislațiilor —
Regim de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto —
Contract de asigurare facultativă — Inaplicabilitate]
(2011/C 63/28)
Limba de procedură: româna
Instanța de trimitere
Judecătoria Focșani

— A treia Directivă 90/232/CEE a Consiliului din 14 mai
1990 privind armonizarea legislației statelor membre refe
ritoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele
produse de autovehicule;

— Directiva 2000/26/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 16 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor
membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă auto și de
modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE ale
Consiliului (a patra directivă privind asigurarea auto) și prin

C 63/16
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— Directiva 2005/14/CE a Parlamentului European și a Consi
liului din 11 mai 2005 de modificare a Directivelor
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE și 90/232/CEE
[ale Consiliului] și a Directivei 2000/26/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind asigurarea de răspundere
civilă auto,
nu se opune unei legislații naționale care prevede că asigurătorul
exclude de la acoperirea oferită printr-un contract de asigurare
facultativă a unui autovehicul daunele produse în cazul în care
vehiculul este condus de o persoană care se află sub influența
alcoolului.
2. Regimul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto instituit
prin Directivele 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 și 2005/14
nu se opune unei legislații naționale care nu impune unui
asigurător obligația de a despăgubi imediat, în temeiul unui
contract de asigurare facultativă a unui autovehicul, asiguratul
care a fost păgubit ca urmare a producerii unui accident și de a
recupera de la persoana care poartă răspunderea pentru producerea
accidentului valoarea despăgubirilor acordate asiguratului, în
cazurile în care asigurarea nu acoperă riscul, ca efect al unei
clauze de excludere.
3. O legislație națională care prevede că asigurătorul exclude de la
acoperirea oferită printr-un contract de asigurare facultativă a unui
autovehicul daunele produse în cazul în care acest vehicul este
condus de o persoană aflată sub influența alcoolului constituie o
restricție atât privind libertatea de stabilire, cât și privind libera
prestare a serviciilor. Revine instanței de trimitere sarcina de a
examina în ce măsură această restricție poate fi totuși admisă în
temeiul măsurilor derogatorii prevăzute în mod expres în Tratatul
FUE sau poate fi justificată, potrivit jurisprudenței Curții, de
motive imperative de interes general.

26.2.2011

Pârâtă: Hauptzollamt Duisburg
Obiectul
Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Finan
zgericht Düsseldorf — Interpretarea Anexei I la Regulamentul
(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară
și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, p. 1, Ediție
specială, 02/vol. 4, p. 3), modificată prin Regulamentul (CE)
nr. 1549/2006 al Comisiei din 17 octombrie 2006, (JO
L 301, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 21, p. 3) — Aparat MP3
(MP3 Media Player) — Aparat având drept funcție principală
reproducerea sunetului având totuși o capacitate limitată de
reproducere a imaginilor fixe și a imaginilor video — Clasificare
la poziția 8519 („aparate de înregistrare sau de reproducere a
sunetului”) sau la poziția 8521 („aparate de înregistrare sau de
reproducere videofonică”) din Nomenclatura combinată
Dispozitivul
Poziția 8521 din Nomenclatura combinată, ce figurează în anexa I la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987
privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun,
astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr.
1549/2006 al Comisiei din 17 octombrie 2006 trebuie să fie inter
pretată în sensul că sunt excluse din această poziție playerele
MP3/multimedia, precum cele în cauză în acțiunea principală, în
legătură cu care instanța de trimitere constată că funcția principală
ce caracterizează ansamblul acestor aparate este cea de înregistrare și de
reproducere a sunetului.

(1) JO C 209, 31.7.2010.

(1) JO C 113, 1.5.2010.

Ordonanța Curții (Camera a opta) din 9 decembrie 2010
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată
de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — KMB Europe
BV/Hauptzollamt Duisburg
(Cauza C-193/10) (1)
[Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regula
mentul de procedură — Tariful vamal comun — Nomen
clatura combinată — Clasificare tarifară — Player
MP3/multimedia — Poziția 8521 — Aparate de înregistrare
sau de reproducere videofonică]
(2011/C 63/29)
Limba de procedură: germana

Ordonanța Curții din 22 noiembrie 2010 (cerere de
pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de
Supremo Tribunal Administrativo — Portugalia) —
Secilpar — Sociedade Unipessoal SL/Fazenda Pública
(Cauza C-199/10) (1)
[Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regula
mentul de procedură — Articolele 56 CE și 58 CE — Impo
zitarea dividendelor — Reținere la sursă — Legislație fiscală
națională care prevede exonerarea dividendelor plătite
societăților rezidente]
(2011/C 63/30)
Limba de procedură: portugheza
Instanța de trimitere
Supremo Tribunal Administrativo

Instanța de trimitere
Finanzgericht Düsseldorf

Părțile din acțiunea principală
Reclamantă: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL

Părțile din acțiunea principală
Reclamantă: KMB Europe BV

Pârâtă: Fazenda Pública

