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ΔικΕΕ Υπόθ. C-230/2016, απόφ. της 6.12.2017 [Σήμα και σύμβαση
επιλεκτικής διανομής] (παρατ. Δ. Λουκάς)
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος 2018
Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού
οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου
Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Απόσπασμα
Coty Germany GmbH κατά Parfümerie Akzente GmbH ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προδικαστική παραπομπή. Συμπράξεις.
Άρθρο 101, παρ. 1 ΣΛΕΕ. Κανονισμός (ΕΕ) 330/2010. Άρθρο 4, στοιχ. β' και γ'. Επιλεκτική διανομή καλλυντικών
πολυτελείας. Ρήτρα που απαγορεύει στους διανομείς να χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένους τρίτους στο πλαίσιο
της πωλήσεως μέσω διαδικτύου. Διατάξεις: άρθρα Κανονισμού (ΕΕ) 330/2010 Στην υπόθεση C-230/2016, με
αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Oberlandesgericht
Frankfurt am Main (εφετείο Φρανκφούρτης επί του Μάιν, Γερμανία) με απόφαση της 19ης Απριλίου 2016, η οποία
περιήλθε στο Δικαστήριο στις 25 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο της δίκης Coty Germany GmbH κατά Parfümerie
Akzente GmbH, το Δικαστήριο (πρώτο τμήμα), συγκείμενο από τους ..., εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: 1. Η αίτηση
προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, και του άρθρου 4 στοιχεία β’ και γ’
του Κανονισμού (ΕΕ) 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101, παρ. 3,
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και
εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ 2010, L 102, σελ. 1). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς
μεταξύ της Coty Germany GmbH, εγκατεστημένου στη Γερμανία προμηθευτή καλλυντικών πολυτελείας, και της
Parfümerie Akzente...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο
στους συνδρομητές του περιοδικού.
Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική
Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.

