
Az alapeljárás felei

Felperes: Jonathan Pilato

Alperes: Jean-Claude Bourgault

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Prud'homie de pêche de
Martigues – Az 1998. június 8-i 1239/98/EK tanácsi rendelettel
(HL L 171., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 4. fejezet, 3. kötet,
256. o.) módosított, a halászati erőforrások megóvását biztosító
egyes technikai intézkedésekről szóló, 1997. április 29-i
894/97/EK tanácsi rendelet (HL L 132., 1. o.; magyar nyelvű
különkiadás 4. fejezet, 3. kötet, 156. o.) 11a. cikkének értelme-
zése – Az „eresztőháló” fogalmának meghatározása – A
„thonaille” belefoglalása? – A fent hivatkozott cikkben előírt
tilalom környezetvédelmi rendeletetése – E rendelkezés érvényes-
sége, különösen az elfogadásakor meghatározott jogalapra tekin-
tettel

Rendelkező rész

Az Európai Közösségek Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatás-
körrel a Prud'homie de pêche de Martigues által a 2006. december 17-
i határozatában feltett kérdések megválaszolására.

(1) HL C 95., 2007.4.28.

A Bíróság 2008. április 16-i végzése (a Tribunal Superior de
Justicia de Canarias [Spanyolország] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – Club Náutico de Gran Canaria kontra

Comunidad Autonóma de Canarias

(C-186/07. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hatodik HÉA-irányelv
– Adómentességek – Sporttal és testneveléssel kapcsolatos
szolgáltatások – Alkalmazás a Kanári-szigetek területén –

Kizárólag belső jellegű helyzet – Előzetes döntéshozatalra
utalás – Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvaló

elfogadhatatlansága)

(2008/C 209/21)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Canarias – Spanyolország

Az alapeljárás felei

Felperes: Club Náutico de Gran Canaria

Alperes: Comunidad Autonóma de Canarias

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunal Superior de
Justicia de Canarias – A Bíróság C-124/96. sz. ügyben hozott, a
sporttal és testneveléssel szoros kapcsolatban álló szolgáltatások
esetében a HÉA-mentességet korlátozó tagállami szabályozásnak
a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak össze-
hangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes
adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK
hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű külön-
kiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 13. cikke A. része
(1) bekezdésének m) alpontjával való összeegyeztethetetlenségét
megállapító ítélet értelmezése – Alkalmazás a Kanári-szigetek
területén

Rendelkező rész

A Tribunal Superior de Justicia de Canarias 2006. november 26-i
határozatával előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfo-
gadhatatlan.

(1) HL C 129., 2007.6.9.

A Bíróság (ötödik tanács) 2008. április 11-i végzése – Focus
Magazin Verlag GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM),

Merant GmbH

(C-344/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet – A
8. cikk (1) bekezdésének b) pontja – Összetéveszthetőség –

„FOCUS” szómegjelölés)

(2008/C 209/22)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Focus Magazin Verlag GmbH (képviselők: M. Herrmann
és B. Müller ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő:
G. Schneider meghatalmazott), Merant GmbH (képviselő: A.
Schultz ügyvéd)
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