
Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 14 września
2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale
di Pordenone — Włochy) — Banca Popolare FriulAdria
SpA przeciwko Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone

(Sprawa C-336/04) (1)

(Pomoc państwa — Decyzja 2002/581/WE — Ulgi podatkowe
przyznane bankom — Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regu-
laminu — Pytanie prejudycjalne identyczne z pytaniem, w

przedmiocie którego Trybunał już orzekał)

(2006/C 326/43)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Banca Popolare FriulAdria SpA

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate, Ufficio Pordenone

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone — Ważność
decyzji Komisji 2002/581/WE z dnia 11 grudnia 2001 r. w
sprawie systemu pomocy państwa wprowadzonego przez
Włochy na rzecz banków [notyfikowanej jako dokument nr C
(2001) 3955] (Dz.U. L 184, str. 27)

Sentencja

1) Analiza postawionych pytań nie wykazała elementów mogących
wpłynąć na ważność decyzji Komisji 2002/581/WE z dnia 11
grudnia 2001 r. w sprawie systemu pomocy państwa wprowadzo-
nego przez Włochy na rzecz banków.

2) Artykuł 87 WE i następne, art. 14 rozporządzenia Rady (WE)
nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegó-
łowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE, jak również zasady
ochrony uzasadnionych oczekiwań, pewności prawa i proporcjonal-
ności nie mogą sprzeciwiać się środkowi krajowemu zawierającemu
nakaz zwrotu pomocy, wydanemu w wykonaniu decyzji Komisji, w
której uznała ona tę pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i
której analiza w świetle tych samych postanowień i zasad ogólnych
nie wykazała elementów mogących wpłynąć na jej ważność.

(1) Dz.U. C 251 z 09.10.2004.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 28 września
2006 r. — El Corte Inglés, SA przeciwko Urzędowi Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i

wzory) (OHIM)

(Sprawa C-104/05 P) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 8
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd — Graficzny znak towarowy
„EMILIO PUCCI” — Sprzeciw wniesiony przez uprawnionego
z rejestracji graficznych krajowych znaków towarowych

„EMIDIO TUCCI” — Podobieństwo towarów)

(2006/C 326/44)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: El Corte Inglés, SA (przedstawiciel: adwokat
J.L. Rivas Zurdo)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: O.
Montalto i P. Bullock, pełnomocnicy) oraz Emilio Pucci Srl
(przedstawiciele: adwokaci P. L. Roncaglia, G. Lazzeretti, M.
Boletto i E. Gavuzzi)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z
dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 El Corte Inglés prze-
ciwko OHIM — Pucci, w którym oddalono skargę o stwier-
dzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 3
października 2002 r., oddalającej wniesione przez stronę
wnoszącą odwołanie w sprawie niniejszej odwołanie od decyzji
Wydziału Sprzeciwów, w której odrzucono częściowo sprzeciw
wobec zgłoszenia graficznego wspólnotowego znaku towaro-
wego „EMILIO PUCCI” dla towarów należących do klas 3, 18,
24 i 25.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) El Corte Inglés, SA zostaje obciążona 80 % kosztów postępo-
wania.

3) OHIM zostaje obciążona 20 % kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 115 z 14.5.2005.
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