
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 czerwca 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Francuskiej

(Sprawa C-507/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Własność przemysłowa i handlowa — Wzory wspólnotowe —
Artykuł 80 ust. 2 — Brak przekazania wykaz sądów)

(2008/C 183/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
H. Krämer, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de
Bergues i A. Hare, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, str. 1) —
Nieprzekazanie wykazu sądów w sprawach wzorów wspólnoto-
wych zawierającego ich nazwy oraz ich właściwość miejscową

Sentencja

1) Nie przekazując Komisji Wspólnot Europejskich wykazu sądów
w sprawach wzorów wspólnotowych, Republika Francuska uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 80 ust. 2 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie wzorów wspólnotowych.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 8 z 12.1.2008.

Wniosek o opinię przedstawiony przez Komisję Wspólnot
Europejskich w trybie art. 300 ust. 6 WE

(Opinia 1/08)

(2008/C 183/10)

Język postępowania: wszystkie języki urzędowe

Strona przedstawiająca wniosek:

Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: E. White, M.
Huttunen i L. Prete, pełnomocnicy)

Pytania przedstawione Trybunałowi:

1) Czy zawarcie porozumień z członkami poszkodowanymi
WTO [Światowej Organizacji Handlu] w rozumieniu art. XXI
GATS [Układu ogólnego w sprawie handlu usługami], takie
jak opisane w niniejszym wniosku o wydanie opinii, należy
do wyłącznych kompetencji Wspólnoty czy też do kompe-
tencji dzielonych Wspólnoty i państw członkowskich ?

2) Czy art. 133 ust. 1 i 5, w związku z art. 300 ust. 2 traktatu
WE, stanowi właściwą podstawę prawną dla aktu, na mocy
którego zawarto, w imieniu Wspólnoty Europejskiej lub w
imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, wspomniane
porozumienia?

Postanowienie Trybunału z dnia 14 maja 2008 r. (wniosek
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony
przez Cour d'appel de Bruxelles, Belgia) — Tiercé Ladbroke
SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07) przeciwko Państwu

Belgijskiemu

(Sprawy połączone C-231/07 i C-232/07) (1)

(Regulamin — Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy — Szósta
dyrektywa VAT — Artykuł 13 część B lit. d) pkt 3 — Zwol-
nienia — Pojęcie „depozytu” i „płatności” —

Odmowa zwolnienia)

(2008/C 183/11)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour d'appel de Bruxelles,

19.7.2008C 183/6 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


