
Tárgy 

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntés
hozatal iránti kérelme — A 3357/91/EGK rendelettel módosí
tott, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról 
szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet (HL L 
105., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 1. kötet, 1. o.) 
27. cikkének értelmezése — Közösségen belüli címzett részére 
harmadik országból feladott, egyenként csekély értékű árukülde
mények, amelyek azonban gyűjtőküldeményként a rendeletben 
foglalt értékhatárt meghaladó összértékkel kerülnek feladásra 

Rendelkező rész 

Az 1991. november 7-i 3357/91/EGK rendelettel módosított, a 
vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. 
március 28-i 918/83/EGK rendelet 27. cikkével nem ellentétes, ha 
azon csoportosan feladott áruk, amelyek összértéke meghaladja a hivat
kozott 27. cikkben előírt értékhatárt, de amelyek egyenként elhanya
golható értékűek, mentesülnek a behozatali vám alól, feltéve hogy a 
csoportos küldemény minden egyes csomagját a Közösségen belüli 
egyéni címzettnek küldik. E tekintetben az a tény, hogy e címzettek 
szerződéses partnere maga is a Közösségen belül rendelkezik székhellyel, 
nem releváns, mivel az árukat közvetlenül harmadik országból adják fel 
a fenti címzettek részére. 

( 1 ) HL C 92., 2008.4.12. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 25-i ítélete (a 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n o 5 de San 
Javier [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti 

kérelme) — Roda Golf & Beach Resort SL 

(C-14/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság hatásköre 
— A »jogvita« fogalma — 1348/2000/EK rendelet — Bíró
ságon kívüli iratok bírósági eljáráson kívül történő kézbesítése 

— Közjegyzői okirat) 

(2009/C 205/10) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n o 5 de San Javier 

Az alapeljárás felei 

Roda Golf & Beach Resort SL 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n o 5 de San Javier — A polgári és 
kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok 

kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi 
rendelet (HL L 160., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. 
fejezet, 1. kötet, 227. o.) 16. cikkének értelmezése — A kizá
rólag bíróságon kívüli, magánszemélyek közötti iratok bírósági 
eljáráson kívüli, az Európai Unió bíróságainak tárgyi eszkö
zeinek és alkalmazottainak segítségével történő kézbesítése 

Rendelkező rész 

Az olyan közjegyzői okirat bírósági eljáráson kívüli kézbesítése, mint 
az alapeljárás tárgyát képező, a bírósági és bíróságon kívüli iratok 
kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi 
rendelet hatálya alá tartozik. 

( 1 ) HL C 92., 2008.4.12. 

A Bíróság (első tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Juzgado de 
lo Mercantil n o 1 de Alicante y n o 1 de Marca Comunitaria 
[Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía 
(FEIA) kontra Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta 

Product & Position SA 

(C-32/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(6/2002/EK rendelet — Közösségi formatervezési minták — 
14. és 88. cikk — Közösségi formatervezésiminta-oltalom 
jogosultja — Lajstromozás nélküli formatervezési minta — 
Megbízás alapján megalkotott közösségi formatervezési minta) 

(2009/C 205/11) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Alicante y n o 1 de Marca 
Comunitaria 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía 
(FEIA) 

Alperesek: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & 
Position SA 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Juzgado de lo 
Mercantil n o 1 de Alicante y n o 1 de Marca Comunitaria — 
A közösségi formatervezési mintáról szóló 2001. december 12-i 
6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002 L 3., 1. o.; magyar nyelvű 
különkiadás 13. fejezet 27. kötet 142. o.) 14. cikke (1) és (3) 
bekezdéseinek, valamint 88. cikke (2) bekezdésének értelmezése 
— Jogosultak — A munkáltatót vagy az alkalmazott alkotó- 
szerzőt illető jog — Fogalmak
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