
A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. április 
16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros 
y Reaseguros (GENESIS) kontra Boys Toys S.A., 

Administración del Estado (spanyol állam) 

(C-190/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/04) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunal Supremo (Spanyolország) 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros (GENESIS) 

Alperes: a Boys Toys S.A és az Administración del Estado 
(spanyol állam) 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94 
tanácsi rendelet ( 1 ) 27. cikkét lehet-e úgy értelmezni, hogy az 
OHIM-hoz benyújtott közösségi védjegybejelentési kérelmek 
benyújtási időpontjánál figyelembe lehet-e venni azok óra/perc 
pontossággal meghatározott pontos idejét is, nem csak a napját, 
amennyiben ez utóbbi megállapítható, annak érdekében, hogy 
meg lehessen állapítani az időbeli elsőbbséget valamely ugyan
ezen a napon benyújtott nemzeti védjegybejelentéssel szemben, 
ha a lajstromozásra vonatkozó nemzeti jogszabály relevánsnak 
tekinti a benyújtás pontos idejét is? 

( 1 ) HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. 
kötet, 146. o. 

2010. április 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság 
kontra Spanyol Királyság 

(C-192/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/05) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselő: S. Pardo Quintillán és A. 
Marghelis meghatalmazottak) 

Alperes: Spanyol Királyság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol királyság — mivel 
nem fogadta el az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
biztosítani lehessen az O Grove-ben (Pontevedra, Galícia) 
található Cova da Loba-i hulladéklerakó lezárására és a lezá
rást követő utógondozási eljárásokra vonatkozó kötelezett
ségek teljesítését — nem teljesítette a hulladéklerakókról 
szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv ( 1 ) 
13. és 14. cikkéből eredő kötelezettségeit; 

— a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

1. Az 1999/31/EK irányelv célja, amennyire lehetséges, 
megakadályozni vagy csökkenteni a hulladék lerakásából 
eredő környezetre gyakorolt negatív hatásokat, különösen 
a felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezését, 
valamint minden ezekből eredő, az emberi egészséget veszé
lyeztető tényezőt a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt. 

2. Amint az a spanyol hatóságok által közölt információkból 
következik, a Cova da Loba-i hulladéklerakót 2000-ben 
engedélyezték. Létező hulladéklerakóról van tehát szó az 
1999/31/EK irányelv 14. cikkében előírtak tekintetében. 

3. A Cova da Loba-i hulladéklerakót anélkül helyezték haszná
laton kívül, hogy lezárták volna, vagy hogy biztosították 
volna a lezárást követő utógondozási eljárásokat az irányelv 
13. cikkében előírtak szerint. 

4. A spanyol hatóságok által közölt információkból tehát az 
következik, hogy a Cova de Loba-i hulladéklerakó lezárá
sának folyamata még nem fejeződött be. E hulladéklerakó 
helyzete a fenti megállapítások alapján sérti az 1999/31/EK 
irányelv 13. és 14. cikkében előírtakat. 

( 1 ) HL L 182., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 
228. o. 

A Landgericht München I (Németország) által 2010. április 
21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta 
Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, 
Henning Hahmann kontra Hypo Real Estate Holding AG 

(C-194/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/06) 

Az eljárás nyelve: német 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Landgericht München I (Németország)
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Az alapeljárás felei 

Felperesek: Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, Mangusta 
Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, 
Henning Hahmann 

Alperes: Hypo Real Estate Holding AG 

Beavatkozók: Klaus E. H. Zapf, Inge Jung-Arend 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

1. Az előzetes hatály európai jogi tilalma következtében alkal
mazható-e a 2007/36/EK irányelv ( 1 ) 5. cikkének (1) bekez
dése már akkor is, amikor a nemzeti jogalkotó olyan, az 
átültetési időszak lejártával hatályát vesztő rendelkezést hoz, 
amely az átültetési időszakban egy napra csökkenti a 
közgyűlés összehívásához szükséges értesítési időt abban 
az esetben, ha a közgyűlés olyan határozatot hoz (tőke
emelés a részvényjegyzési elsőbbség kizárása mellett), 
amely törvényi rendelkezés folytán a cégjegyzékbe való 
bejegyzést követően akkor is hatályban marad, ha azt sikeres 
megsemmisítés iránti kereset alapján semmisnek nyilvá
nítják? 

2. E kérdésre adott igenlő válasz esetén: igazolhatják-e a 
2007/36/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megsértését 
közösségi normák, különösen az EK-Szerződés 297. cikke? 

( 1 ) A tőzsdén jegyzett társaságokban az egyes részvényesi jogok gyakor
lásáról szóló, 2007. július 11-i 2007/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 184., 17. o.) 

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. április 
23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Unio de Pagesos de Catalunya kontra Administración del 
Estado és Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 

y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español 

(C-197/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/07) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunal Supremo 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Unio de Pagesos de Catalunya 

Alperesek: Administración del Estado és Coordinadora de Orga
nizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del 
Estado Español 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

Összeegyeztethető-e a 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK 
tanácsi rendelet ( 1 ) 42. cikkének (3) bekezdésével a 2007. 
november 2-i 1470/2007. sz. királyi rendelet 9. cikke (2) bekez
désének b) pontja, amely ahhoz a feltételhez köti a nemzeti 
tartalékból kiosztható egységes támogatási jogosultság megszer
zését, hogy olyan fiatal mezőgazdasági termelőkről van szó, 
akik tevékenységüket a 2005. szeptember 20-i 1698/2005 
tanácsi rendeleten ( 2 ) alapuló valamely Vidékfejlesztési Program 
keretén belül kezdték meg? 

( 1 ) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rend
szerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozá
sáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosí
tásáról szóló tanácsi rendelet (HL L 270., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 3. fejezet, 40. kötet, 269. o.) 

( 2 ) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyúj
tandó vidékfejlesztési támogatásról szóló tanácsi rendelet (HL L 
277., 1. o.) 

A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2010. 
április 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL kontra 

Fazenda Púbilca 

(C-199/10. sz. ügy) 

(2010/C 195/08) 

Az eljárás nyelve: portugál 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Supremo Tribunal Administrativo 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Secilpar — Sociedade Unipessoal SL 

Alperes: Fazenda Púbilca
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