
Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juzgado de lo Mercantil
– A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv
(HL L 40., 1 o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet,
92. o.) 4. cikkének értelmezése – A „közismertség” fogalma –

Egy meghatározott területre, például egy autonóm közösség,
régió, megye vagy város területére korlátozódó ismertség, illetve
használat lehetősége, az adott áru vagy szolgáltatás jellegére és a
védjegy valódi címzettjeire tekintettel

Rendelkező rész

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló,
1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 4. cikke
(2) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy a korábbi
védjegynek a tagállam egész területén vagy annak jelentős részén kell
közismertnek lennie.

(1) HL C 237., 2007.9.30.

A Bíróság (harmadik tanács) 2007. december 6-i ítélete –

Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi
Szövetségi Köztársaság

(C-401/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – Adórendszer – Hatodik
HÉA-irányelv – Szolgáltatásnyújtás – Hagyatéki gondnok – A
szolgáltatásnyújtás teljesítési helye – A 9. cikk (1) bekezdése

és (2) bekezdésének e) pontja)

(2008/C 22/18)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselő:
D. Triantafyllou, meghatalmazott)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselő:
M. Lumma, meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A tagállamok forgalmi adóra
vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáa-
dottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló,
1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL 145.,
1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)
9. cikke (2) bekezdése e) pontjának megsértése – Hagyatéki
gondnoki szolgáltatás nyújtása a Közösségen kívül letelepedett
személyeknek, vagy a Közösségen belül, de a szolgáltató
országán kívül letelepedett adóalanyoknak – A szolgáltatás-
nyújtás teljesítési helye – A hagyatéki gondnok tevékenységének
minősítése

Rendelkező rész

1) A keresetet elutasítja.

2) Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit,
valamint a Németországi Szövetségi Köztársaság költségeit.

(1) HL C 294., 2006.12.2.

A Bíróság (harmadik tanács) 2007. november 29-i ítélete –

Olasz Köztársaság kontra az Európai Közösségek
Bizottsága

(C-417/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Elfogadhatóság – Strukturális alapok – Közös-
ségi kezdeményezések finanszírozása – Az indikatív fel-

osztások módosítása – Jogerős ítélet végrehajtása)

(2008/C 22/19)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia megha-
talmazott, D. Del Gaizo és G. Albenzio avvocato dello Stato)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: E. de March és L. Flynn meghatalmazottak, A. Dal
Ferro avvocato)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (negyedik tanács) a T-225/04. sz.,
Olaszország kontra Bizottság ügyben 2006. július 13-án hozott,
az 1994 és 1999 közötti időszakra vonatkozó közösségi kezde-
ményezések értelmében a kötelezettségvállalási előirányzatok
tagállamonkénti indikatív felosztásának megállapításáról szóló,
2003. november 26-i C(2003) 3971 végleges bizottsági határo-
zat, valamint minden kapcsolódó és megelőző jogi aktus
megsemmisítésére irányuló keresetet elutasító ítélete ellen
benyújtott fellebbezés.

Rendelkező rész

1) A Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit, valamint az
Európai Közösségek Bizottsága költségeit.

(1) HL C 310., 2006.12.16.
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