
Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cour de cassation 
(Luxemburg) — A légifuvarozók baleset esetén fennálló felelős
ségéről szóló, 1997. október 9-i 2027/97/EK tanácsi rendelet 
(HL L 185., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 3. kötet, 
489. o.) 5. cikke (1) és (3) bekezdésének értelmezése a nemzet
közi légifuvarozásra vonatkozó egyes szabályok egységesítéséről 
szóló, Varsóban, 1929. október 12-én aláírt és Hágában, 1955. 
szeptember 28-án módosított egyezmény 29. cikkével összefüg
gésben — A kártérítési kereset benyújtásának határideje — A 
légifuvarozó által az irányelvben előírt határidőn túl fizetett 
előleg hatása e légifuvarozó felelősségének elismerésére. 

Rendelkező rész 

1. A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről 
szóló, 1929. október 12-én Varsóban kötött és az 1975. szep
tember 25-én Montrealban aláírt négy kiegészítő jegyzőkönyvvel 
módosított egyezmény nem képezi a közösségi jogrend olyan 
szabályát, amelynek értelmezésére a Bíróság az EK 234. cikk 
alapján hatáskörrel rendelkezne. 

2. A légifuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló, 1997. 
október 9-i 2027/97/EK tanácsi rendeletet akként kell értelmezni, 
hogy azzal nem ellentétes nemzetközi légi szállítás egyes szabálya
inak egységesítéséről szóló, 1929. október 12-én Varsóban kötött 
és az 1975. szeptember 25-én Montrealban aláírt négy kiegészítő 
jegyzőkönyvvel módosított egyezmény 29. cikkének olyan jogvi
szonyra történő alkalmazása, amelyben az utas a légifuvarozó 
azon kárért fennálló felelősségének megállapítását kéri, amely az 
utast az Európai Közösség tagállamai közötti légi utazás során 
érte. 

( 1 ) HL C 236., 2008.9.13. 

A Bíróság (első tanács) 2009. október 15-i ítélete (a Hoge 
Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal 
iránti kérelme) — Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 
Metro Cash & Carry BV, Remo Zaandam BV kontra 

Diesel SpA 

(C-324/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(89/104/EGK irányelv — Védjegyjog — A védjegyjogosult 
jogainak kimerülése — Harmadik személy által az Európai 
Gazdasági Térségben történő forgalomba hozatal — Hallgató

lagos hozzájárulás — Feltételek) 

(2009/C 297/15) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Hoge Raad der Nederlanden 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & 
Carry BV, Remo Zaandam BV 

Alperes: Diesel SpA 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hoge Raad der Neder
landen Den Haag — A védjegyekre vonatkozó tagállami jogsza
bályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK 
első tanácsi irányelv (HL 1989., L 40., 1. o., 17. fejezet, 1. kötet, 
92. o.) 7. cikke (1) bekezdésének értelmezése — A védjegyhez 
fűződő jog kimerülése — A védjegyjogosult által vagy a 
védjegyjogosult hozzájárulásával az áruk Közösségben, illetve 
az EGT-n belüli forgalomba hozatala — Hallgatólagos hozzájá
rulás — Feltételek 

Rendelkező rész 

Az Európai Gazdasági Térségről szóló 1992. május 2-án aláírt 
megállapodással módosított, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogsza
bályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első 
tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, 
hogy valamely védjegy jogosultjának az e védjeggyel megjelölt áruknak 
közvetlenül az Európai Gazdasági Térségen belül a védjegyjogosulttal 
gazdasági kapcsolatban nem álló harmadik személy általi forgalmazá
sához adott hozzájárulása lehet hallgatólagos, amennyiben e hozzájá
rulásra lehet következtetni olyan tényezők vagy körülmények alapján, 
amelyek vagy az EGT-n belüli forgalomba hozatalt megelőzően, azzal 
egyidejűleg vagy azt követően állnak fenn, és amelyek a nemzeti 
bíróság álláspontja szerint is egyértelműen arra utalnak, hogy a jogo
sult kizárólagos jogáról lemondott. 

( 1 ) HL C 272., 2008.10.25. 
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