
Sentencja

Przewidziany w art. 88 ust. 3 zdanie ostatnie WE zakaz wprowa-
dzania w życie pomocy państwa nie zobowiązuje sądu krajowego, w
okolicznościach takich jak te zachodzące w postępowaniu przed tym
sądem, do oddalenia żądania beneficjenta pomocy państwa związanego
z kwotą tej pomocy, która była należna za okres poprzedzający wydanie
decyzji Komisji Wspólnot Europejskich uznającej zgodność tej pomocy
ze wspólnym rynkiem.

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Krakowie — Rzeczpospolita Polska) — Magoora sp. z o.o.

przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie

(Sprawa C-414/07) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 17 ust. 2 i 6 — Uregulo-
wania krajowe — Odliczenie podatku VAT związanego z
zakupem paliwa do niektórych pojazdów niezależnie od celu, w
jakim są używane — Rzeczywiste ograniczenie prawa do odli-
czenia — Wyłączenia przewidziane przez przepisy krajowe w

chwili wejścia w życie dyrektywy)

(2009/C 44/27)

Język postępowania: polski

Sąd krajowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Magoora sp. z o.o.

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie — Wykładnia
art. 17 ust. 2 i 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia
17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych —

wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) — Przepisy
krajowe wyłączające prawo do odliczenia podatku naliczonego
przy nabyciu paliwa do określonych pojazdów niezależnie od
celu (związanego z działalnością gospodarczą lub prywatnego),
dla którego dany pojazd jest używany — Zmiana kryteriów
dotyczących pojazdów objętych wyłączeniem powodująca
faktyczne ograniczenie zakresu zastosowania prawa do odli-
czenia w porównaniu z okresem poprzedzającym wejście
w życie dyrektywy w zainteresowanym państwie członkowskim

Sentencja

Artykuł 17 ust. 6 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG
z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych —

wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa
wymiaru podatku stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie,
przy dokonywaniu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego,
uchyliło całość przepisów krajowych dotyczących ograniczeń prawa do
odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego przy zakupie
paliwa do samochodów używanych dla celów działalności podlegającej
opodatkowaniu, zastępując je, w dniu wejścia w życie tej dyrektywy na
swym terytorium, przepisami ustanawiającymi nowe kryteria w tym
przedmiocie, jeżeli — co winien ocenić sąd krajowy — te ostatnie prze-
pisy powodują rozszerzenie zakresu zastosowania wskazanych ograni-
czeń. Powyższy przepis w każdym razie stoi na przeszkodzie temu, by
państwo członkowskie zmieniło później swoje ustawodawstwo, obowią-
zujące od wyżej wskazanego dnia, w sposób, który rozszerza zakres
zastosowania tych ograniczeń w stosunku do sytuacji istniejącej przed
tym dniem.

(1) Dz.U. C 269 z 10.11.2007.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberster Patent- und Markensenat —

Austria) — Verein Radetzky-Orden przeciwko
Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall

Radetzky”

(Sprawa C-442/07) (1)

(Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 12
— Wygaśnięcie — Oznaczenia zarejestrowane przez stowarzy-
szenie niemające celu zarobkowego — Pojęcie rzeczywistego
używania znaku towarowego — Działalność charytatywna)

(2009/C 44/28)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberster Patent- und Markensenat

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Verein Radetzky-Orden

Strona pozwana: Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmar-
schall Radetzky”

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Oberster Patent- und Markensenat — Wykładnia art. 12 ust. 1
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989,
L 40, s. 1) — Znaki towarowe stowarzyszenia niemającego celu
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zarobkowego używane na dokumentach handlowych, papierze
firmowym, materiałach reklamowych oraz w postaci przypina-
nych oznak w ramach jego działalności polegającej na kultywo-
waniu tradycji żołnierskich oraz zbiórce i rozdziale darów —

Kwalifikacja tego używania jako „rzeczywistego używania”
pozwalającego na zachowanie praw przyznanych przez znak
towarowy

Sentencja

Artykuł 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 należy interpre-
tować w ten sposób, że znak towarowy jest rzeczywiście używany
wówczas, gdy stowarzyszenie niemające celu zarobkowego używa go
w relacjach z klientami, w celu zapowiedzi organizowanych uroczys-
tości, na papierze firmowym i materiałach reklamowych oraz gdy jego
członkowie umieszczają go na odznakach, które noszą podczas zbiórki
i rozdzielania darów.

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. —
Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva
Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby,
Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar,
Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson,
François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den
Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Radzie Unii

Europejskiej

(Sprawa C-443/07 P) (1)

(Odwołanie — Regulamin pracowniczy — Zarzut niezgod-
ności z prawem art. 12 ust. 3 załącznika XIII dotyczący
zakwalifikowania do grupy zaszeregowania urzędników
zatrudnionych po dniu 1 maja 2004 r. — Zasięgnięcie opinii
Komitetu ds. Regulaminu Pracowniczego — Brak naruszenia

praw nabytych oraz zasady równego traktowania)

(2009/C 44/29)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine
Fumey, Eva Gerhards, Iona M.S. Hamilton, Raymond Hill, Jean
Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar,
Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson,
François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul,
Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (przedstawi-
ciele: G. Vandersanden i L. Levi, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy) i Rada
Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i
M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku wydanego przez Sąd Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich (czwarta izba w składzie powięk-
szonym) w dniu 11 lipca 2007 r. w sprawie T-58/05 Centeno
Mediavilla i in. przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił jako
bezzasadną wniesioną przez skarżących skargę na decyzje o
powołaniu każdego z nich jako urzędnika na okres stażu w
zakresie, w jakim ustalają ich zaszeregowanie na podstawie prze-
pisów przejściowych regulaminu pracowniczego urzędników
Wspólnot Europejskich, zmienionego przez rozporządzenie
Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. (Dz.
U. L 124, s. 1) — Wpływ wejścia w życie nowego regulaminu
pracowniczego na sytuację osób wpisanych na listę odpowied-
nich kandydatów lub listę rezerw dla późniejszego naboru przed
dniem jego wejścia w życie, tj. przed dniem 1 maja 2004 r., lecz
zatrudnionych po tej dacie — Zasady pewności prawa, uzasad-
nionych oczekiwań i równości traktowania– Zakres obowiązku
uzasadnienia

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) C. Centeno Mediavilla, D. Fumey, E. Gerhards, I. M. S. Hamilton,
R. Hilla, J. Huby, P. Klein, D. Lombardi, T. Millar, M. Moraitis,
A. N. Palmer, N. Robinson, F.-X. Rouxel, M. Silva Mendes, Silna.
van den Hul, F. Von Nordheim Nielsen i M. Zouridakis zostają
obciążeni kosztami postępowania odwoławczego.

3) Rada Unii Europejskiej ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 22 z 26.1.2008.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-480/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2000/59/WE — Portowe urządzenia do odbioru
odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku —
Bak sporządzenia, realizacji lub zatwierdzenia planów odbioru

i zagospodarowania odpadów dla wszystkich portów)

(2009/C 44/30)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
K. Simonsson i R. Vidal Puig, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: B. Plaza
Cruz, pełnomocnik)
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