
6) Nie narusza prawa własności skierowany do właściwych produ-
centów z regionu Friuli-Wenecja Julijska (Włochy) zakaz używania
słowa „Tocai” w nazwie „Tocai friulano” lub „Tocai italico” dla
oznaczania i prezentacji określonych włoskich win gatunkowych
produkowanych w określonym regionie po upływie w dniu 31
marca 2007 r. okresu przejściowego, który to zakaz wynika z
wymiany pism w sprawie art. 4 umowy między Wspólnotą Euro-
pejską a Republiką Węgierską dotyczącej wzajemnej ochrony i
kontroli nazw win — pism do tej umowy załączonych, lecz niesta-
nowiących jej części.

(1) Dz.U. C 201 z 7.8.2004.

Postanowienie trybunału (piąta izba) z dnia 6 lipca 2006 r.
(wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym
złożone przez Commissione tributaria provinciale di
Napoli i Commissione tributaria regionale di Firenze —
Włochy) — Casa di cura privata Salus SpA przeciwko

Agenzia Entrate Ufficio di Napoli 4

(Sprawy połączone C-18/05 i C-155/05) (1)

(Artykuł 104 § 3 akapit drugi regulaminu — Szósta dyrek-
tywa VAT — Artykuł 13 część B lit. c) — Zwolnienia —
Dostawa towarów przeznaczonych w całości do celów działal-
ności zwolnionej od podatku, w przypadku których nie przy-

sługiwało prawo do odliczenia)

(2006/C 224/26)

Język postępowania: włoski

Sądy krajowe

Commissione tributaria provinciale di Napoli, Commissione
tributaria regionale di Firenze

Strony w postępowaniach przed sądem krajowym

Strony skarżące: Casa di cura privata Salus SpA (C-18/05),
Agenzia delle Entrate — Ufficio di Firenze 1 (C-155/05)

Strony pozwane: Agenzia Entrate Ufficio di Napoli 4 (C-18/05),
Villa Maria Beatrice Hospital Srl (C-155/05)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Commissione tributaria provinciale di Napoli — Wykładnia
pierwszej części art. 13 część B lit. c) szóstej dyrektywy VAT
— Zwolnienia dostaw towarów przeznaczonych w całości do
celów działalności zwolnionej od podatku lub w przypadku
których nie przysługiwało prawo do odliczenia — Bezpo-
średnie stosowanie

Sentencja

Wykładni pierwszej części art. 13 część B lit. c) szóstej dyrektywy
Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmoni-
zacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków

obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednoli-
cona podstawa wymiaru podatku, należy dokonywać w ten sposób, że
przewidziane w niej zwolnienie od podatku dotyczy jedynie
odsprzedaży towarów nabytych wcześniej przez podatnika dla potrzeb
działalności zwolnionej od podatku na mocy tego przepisu, o ile nie
przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej
naliczonego przy pierwotnym nabyciu tych towarów.

(1) Dz.U. C 93 z 16.04.2005
Dz.U. C 155 z 25.06.2005

Postanowienie Trybunału z dnia 13 czerwca 2006 r. —
Ornella Mancini przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Sprawa C-172/05 P) (1)

(Odwołanie — Urzędnicy — Stanowisko lekarza konsultanta
— Ogłoszenie o naborze — Analiza porównawcza zasług —
Skład komisji ds. naboru — Odwołanie w części oczywiście

niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

(2006/C 224/27)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Ornella Mancini (Przedstawiciele: E.
Boigelot, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(Przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomoc-
nicy oraz B. Wägenbaur, avocat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro-
pejskich (czwarta izba) z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie
Mancini przeciwko Komisji (sprawa T-137/03), w którym to
Sąd oddalił skargę, której przedmiotem było żądanie uchylenia
decyzji Komisji nieuwzględniającej kandydatury wnoszącego
odwołanie na stanowisko lekarza konsultanta przy „Służbie
medycznej w Brukseli”, a także decyzji o powołaniu na to
stanowisko innego kandydata, oraz żądanie odszkodowania i
zadośćuczynienia.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna i w części
oddalona jako oczywiście bezzasadna.

2) Koszty postępowania ponosi skarżący.

(1) Dz.U. C 132 z 28.5.2005.
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