
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-173/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Arty-
kuły 23 WE, 25 WE i 133 WE — Umowa o współpracy
między EWG i Algierią — Podatek środowiskowy nałożony na
gazociągi wybudowane na terytorium regionu Sycylii —

Opłata o skutku równoważnym do ceł)

(2007/C 183/05)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. Traversa oraz J. Hottiaux, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. M. Bragu-
glia, pełnomocnik oraz A. Cingolo, adwokat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 23, 25, 26 i 133 WE oraz art. 4 i 9 Umowy o współ-
pracy zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną podpisanej w dniu
26 września 1978 r. i przyjętej rozporządzeniem Rady (EWG)
nr 2210/78 z dnia 26 września 1978 r. (Dz. U. L 263, str. 1) –
Ustawodawstwo krajowe nakładające podatek środowiskowy
(„tributo ambientale”) na gazociągi wybudowane na terytorium
regionu Sycylii

Sentencja

1) Wprowadzając podatek środowiskowy nałożony na metan pocho-
dzący z Algierii Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy art. 23 WE, 25 WE i 133 WE oraz na
mocy art. 9 Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną podpi-
sanej w Algierze w dniu 26 kwietnia 1976 r. i przyjętej w imieniu
Wspólnoty rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2210/78 z dnia
26 września 1978 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 155 z 25.6.2005.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberster Patent — und Markensenat —
Austria) — Armin Häupl przeciwko Lidl Stiftung & Co.

KG.

(Sprawa C-246/05) (1)

(Prawo o znakach towarowych — Artykuł 10 ust. 1 dyrektywy
89/104/EWG — Brak rzeczywistego używania znaku towaro-

wego — Pojęcie „daty zakończenia procedury rejestracji”)

(2007/C 183/06)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberster Patent- und Markensenat

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Armin Häupl

Strona pozwana: Lidl Stiftung & Co. KG.

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Oberster Patent- und Markensenat — Wykładnia art. 10 ust. 1 i
art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1) — Brak rzeczywistego
używania znaku towarowego — Powody niezależne od przed-
siębiorstwa uniemożliwiające otwarcie supermarketów na teryto-
rium danego państwa, podczas gdy jego zwyczajowa strategia
polega na wprowadzaniu towarów do obrotu wyłącznie w
swoich supermarketach — Pojęcie daty zakończenia procedury
rejestracji

Sentencja

1) „Data zakończenia procedury rejestracji” w rozumieniu art. 10
ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towarowych winna być określana
w każdym państwie członkowskim stosownie do obowiązujących w
tym państwie przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji.
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