
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 lipca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy)
— Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV przeciwko

Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-484/06) (1)

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Pierwsza i szósta dyrektywa VAT — Zasada neutralności
podatkowej i proporcjonalności — Zasady dotyczące zaokrą-
glania kwot podatku VAT — Zaokrąglanie w dół od poszcze-

gólnego artykułu)

(2008/C 223/12)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 11 część A
ust. 1 lit. a) i art. 22 ust. 3 lit. b) zdanie pierwsze i ust. 5 szóstej
dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich w
odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru
podatku (Dz.U. L 145, s.1) oraz art. 2 ust. 1 i 2 pierwszej dyrek-
tywy Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących
podatków obrotowych (Dz.U. L 71, s. 1301) — Zasady doty-
czące zaokrąglania kwot podatku od wartości dodanej

Sentencja

1) W braku szczególnego uregulowania wspólnotowego, to do państw
członkowskich należy ustalenie zasad i metod zaokrąglania kwot
podatku VAT, przy czym państwa te są zobowiązane w trakcie tego
ustalania do przestrzegania zasad, na których opiera się wspólny
system tego podatku, w szczególności zasady neutralności podat-
kowej oraz zasady proporcjonalności.

2) Prawo wspólnotowe, na chwilę obecną, nie zawiera żadnego szcze-
gólnego obowiązku, na podstawie którego państwa członkowskie są
zobowiązane do zezwolenia podatnikom na zaokrąglanie kwot
podatku VAT w dół od poszczególnego artykułu.

(1) Dz.U. C 20 z 27.1.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r. —
L & D SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Julius

Sämann Ltd

(Sprawa C-488/06 P) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą-
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 73 —
Graficzny znak towarowy „Aire Limpio” — Wspólnotowy,
krajowe i międzynarodowe graficzne znaki towarowe przedsta-
wiające choinkę z odmiennymi nazwami — Sprzeciw upraw-
nionego — Częściowa odmowa rejestracji — Stwierdzenie
występowania szczególnego charakteru odróżniającego wcześ-
niejszego znaku towarowego na podstawie dowodów dotyczą-

cych innego znaku)

(2008/C 223/13)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: L & D SA (przedstawiciel: S. Miralles
Miravet, abogado)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J.
García Murillo, pełnomocnik), Julius Sämann Ltd (przedstawiciel:
E. Armijo Chávarri, abogado)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z
dnia 7 września 2006 r. w sprawie T-168/04 L & D SA prze-
ciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory), Julius Sämann Ltd, w którym Sąd
oddalił skargę o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji
Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 marca 2004 r.
(sprawa R 326/2003-2) dotyczącej postępowania w sprawie
sprzeciwu między Julius Sämann Ltd a L & D, S.A.
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Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) L & D zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 20 z 27.1.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Giudice di pace di Genova — Włochy) —
Corporación Dermoestética SA przeciwko To Me Group

Advertising Media

(Sprawa C-500/06) (1)

(Artykuły 3, ust. 1, lit. g) WE, 4 WE, 10 WE, 43 WE, 49 WE,
81 WE, 86 WE i 98 WE — Uregulowania krajowe zakazujące
reklamy dotyczącej zabiegów leczniczo-chirurgicznych w

zakresie zabiegów estetycznych)

(2008/C 223/14)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Giudice di pace di Genova

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Corporación Dermoestética SA

Strona pozwana: To Me Group Advertising Media

Przy udziale: Cliniche Futura Srl

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Giudice di pace di Genova — Wykładnia art. 43, 49, 81, 86 i
98 WE — Zgodność przepisu krajowego zabraniającego
reklamy zabiegów medyczno-chirurgicznych, wykonywanych w
autoryzowanych klinikach prywatnych, na kanałach telewizyj-
nych o zasięgu krajowym i ograniczających wydatki na reklamę
do 5 % dochodu zadeklarowanego za rok poprzedni

Sentencja

Artykuły 43 WE i 49 WE w związku z art. 48 WE i 55 WE należy
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowa-
niom takim jak będące przedmiotem postępowania przed sądem
krajowym, które zakazują reklamy w stacjach telewizyjnych o zasięgu
ogólnokrajowym zabiegów leczniczych i chirurgicznych wykonywanych
w prywatnych placówkach medycznych, przy równoczesnym dopusz-

czeniu, pod pewnymi warunkami, możliwości nadawania takiej reklamy
w lokalnych stacjach telewizyjnych.

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 lipca 2008 r. —
Athinaïki Techniki AE przeciwko Komisji Wspólnot Euro-

pejskich, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Sprawa C-521/06 P) (1)

(Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc przyznana konsor-
cjum Hyatt Regency przez Republikę Grecką — Skarga do
Komisji — Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
skargi do Komisji — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 —

Artykuły 4, 13 i 20 — Pojęcie „aktu zaskarżalnego”
w rozumieniu art. 230 WE)

(2008/C 223/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Athinaïki Techniki AE (przedstawiciel:
S. A. Pappas, dikigoros)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciel: D. Triantafyllou, pełnomocnik), Athens Resort
Casino AE Symmetochon (przedstawiciele: F. Carlin, Barrister,
N. Korogiannakis, dikigoros)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga
izba) z dnia 26 września 2006 r. w sprawie T-94/05 Athinaïki
Techniki przeciwko Komisji, w którym Sąd odrzucił jako niedo-
puszczalną skargę o stwierdzenie nieważności pisma Komisji
z dnia 2 grudnia 2004 r. informującego wnoszącą odwołanie
o umorzeniu postępowania w sprawie złożonej przez nią skargi
do Komisji dotyczącej zarzucanej pomocy państwa przyznanej
przez Republikę Grecką w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego — Pojęcie aktu zaskarżalnego
w rozumieniu art. 230 WE

Sentencja

1) Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
z dnia 26 września 2006 r. w sprawie T-94/05 Athinaïki Tech-
niki przeciwko Komisji zostaje uchylone.

2) Zarzut niedopuszczalności podniesiony przez Komisję Wspólnot
Europejskich przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europej-
skich zostaje oddalony.
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