
6) Ha a párhuzamos importőr elmulasztotta a védjegyjogosult előzetes
értesítését az átcsomagolt termékkel kapcsolatban, megsérti a
jogosult jogait az említett gyógyszer későbbi forgalmazásával, lévén,
hogy erről nem értesítette őt. Az e jogsértés miatti szankciónak
nem csak arányosnak, hanem kellően hatékonynak, és elrettentőnek
kell lennie az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással
módosított 89/104 irányelv teljes érvényesülésének biztosítása érde-
kében. Az olyan nemzeti szabály, amelynek értelmében egy ilyen
jogsértés esetén a védjegyjogosultnak ugyanolyan feltételek mellett
van joga pénzbeli kártérítésre, mint hamisítás esetén, önmagában
nem tűnik ellentétesnek az arányosság elvével. Mindenesetre, a
nemzeti bíróság feladata – különösen a párhuzamos importőr által
elkövetett jogsértéssel a védjegyjogosultnak okozott kár terjedelmét
figyelembe véve, valamint az arányosság elvének betartásával – az
egyes konkrét esetekben a pénzbeli kártérítés összegét meghatározni.
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Tagállami kötelezettségszegés – Az Európai Közösségek kiváltsá-
gairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyv
3. cikkének megsértése, amely mentesíti a Közösségek követelé-
seit, bevételeit és egyéb vagyonát mindenfajta közvetlen adó alól
– Szakmai tevékenység céljából használt és bizonyos alapterü-
letet meghaladó ingatlanok tulajdonosait terhelő adót bevezető
nemzeti rendelkezés – Valójában a Közösségeket, mint bérlőt

terhelő adó, vagy a bérleti szerződésekben lévő kikötések vagy
az adónak a bérleti díjak révén történő áthárítása miatt

Rendelkező rész

1) A keresetet elutasítja.

2) Az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

3) Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.
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