
Sentencja

Artykuł 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 towa-
rowych należy interpretować w ten sposób, że jeżeli właściciel znaku
towarowego umieszcza ten znak na przedmiotach oferowanych przezeń
nieodpłatnie nabywcom jego towarów, to znak ten nie jest rzeczywiście
używany w odniesieniu do klasy towarów, do której należą wspomniane
przedmioty.

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

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 stycznia 2009 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny —

Rzeczpospolita Polska) — K-1 sp. z o.o. przeciwko
Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Sprawa C-502/07) (1)

(Podatek VAT — Nieprawidłowości w deklaracji podatnika —
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe)

(2009/C 55/05)

Język postępowania: polski

Sąd krajowy

Naczelny Sąd Administracyjny

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: K-1 sp. z o.o.

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Naczelny Sad Administracyjny (Polska) — Wykładnia art. 2
akapity pierwszy i drugi pierwszej dyrektywy Rady
67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmoni-
zacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących
podatków obrotowych (Dz.U. 71, s. 1301) oraz art. 2, art. 10
ust. 1 lit. a), art. 27 ust. 1 i art. 33 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 przewidujące nałożenie dodatkowego
zobowiązania podatkowego w przypadku stwierdzenia niepra-
widłowości w deklaracji złożonej przez podatnika VAT

Sentencja

1) Wspólny system podatku VAT, w kształcie określonym w art. 2
akapity pierwszy i drugi pierwszej dyrektywy Rady 67/227/EWG
z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych, oraz
w art. 2 i 10 ust. 1 lit. a) i ust. 2 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: ujed-
nolicona podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu zmienionym
dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r., nie
stoi na przeszkodzie, by państwo członkowskie przewidziało w swym
ustawodawstwie sankcję administracyjną, która może być nakładana
na podatników podatku od wartości dodanej, taką jak „dodatkowe
zobowiązanie podatkowe” przewidziane w art. 109 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2) Przepisy, takie jak zawarte w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie stanowią
„specjalnych środków stanowiących odstępstwo”, mających na celu
zapobieganie niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub
unikaniu opodatkowania w rozumieniu art. 27 ust. 1 szóstej dyrek-
tywy 77/388, ze zmianami.

3) Artykuł 33 szóstej dyrektywy 77/388, ze zmianami, nie stoi na
przeszkodzie utrzymaniu w mocy przepisów, takich jak zawarte
w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.

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

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 stycznia 2009 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-539/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/22/WE — Artykuł 26 ust. 3 — Jeden euro-
pejski numer alarmowy — Informacje o miejscu przebywania
osoby wywołującej — Udostępnienie władzom zajmującym się
ratownictwem— Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2009/C 55/06)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
E. Montaguti i A. Nijenhuis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: I. M. Bragu-
glia, pełnomocnik i S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
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Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do
zastosowania się do art. 26 ust. 3 dyrektywy 2002/22/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie
usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności
elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze
powszechnej) (Dz.U. L 108, s. 51).

Sentencja

1) Nie umożliwiając, w odniesieniu do wszystkich wywołań jednego
europejskiego numeru alarmowego „112”, udostępnienia władzom
zajmującym się ratownictwem informacji o miejscu przebywania
osoby wywołującej, w stopniu, w jakim było to technicznie możliwe,
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 26 ust. 3 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami
i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywy
o usłudze powszechnej).

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 37 z 9.2.2008.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 stycznia 2009 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-259/08) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa —
Ochrona i zachowanie siedlisk — Klasyfikacja obszarów
specjalnej ochrony — Zakaz polowania i chwytania —

Nieprawidłowa transpozycja)

(2009/C 55/07)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Patakia i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (Przedstawiciel: E. Skandalou,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
transpozycji art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.
L 103, s. 1) — Nieprawidłowa transpozycja art. 3 ust. 2, art. 4
ust. 1, art. 5 i art. 8 ust. 1 tej dyrektywy

Sentencja

1) Nie przyjmując wszystkich środków niezbędnych do pełnej lub
prawidłowej transpozycji zobowiązań wynikających z art. 3 ust. 1
i 2, art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 8 ust. 1 dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa, Republika Grecka uchybiła swoim zobowiąza-
niom ciążącym na niej na podstawie tych przepisów.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 209 z 15.8.2008.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza
izba) wydanego w dniu 14 lipca 2008 r. w sprawie
T-366/06 Calebus, SA przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich wspieranej przez Królestwo Hiszpanii, wnie-

sione w dniu 24 września 2008 r. przez Calebus, SA

(Sprawa C-421/08 P)

(2009/C 55/08)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Calebus, SA (przedstawiciel: adwokat
R. Bocanegra Sierra)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
i Królestwo Hiszpanii

Żądania wnoszącego odwołanie

Odwołanie wnoszone jest od postanowienia Sądu Pierwszej
Instancji z dnia 14 lipca 2008 r., w drodze którego skarga wnie-
siona przez Calebus w sprawie T-366/06 została odrzucona jako
niedopuszczalna. Calebus wnosi o przyjęcie i uwzględnienie
odwołania oraz, w razie spełnienia przewidzianych prawem
wymogów formalnych, o wydanie rozstrzygnięcia, w ramach
którego skarga zostanie rozpatrzona i uznana za dopuszczalną,
zaskarżone postanowienie uchylone a żądania wnoszącej odwo-
łanie uwzględnione.

Zarzuty i główne argumenty

Odwołanie zostało wniesione od postanowienia Sadu Pierwszej
Instancji z dnia 14 lipca 2008 r., w drodze którego skarga
Calebus, S.A. na decyzję 2006/613/WE (1) z dnia 19 lipca
2006 r. przyjmującą wykaz terenów śródziemnomorskiego
regionu biogeograficznego, mających znaczenie dla Wspólnoty,
wniesiona w ramach sprawy T-366/06, została odrzucona jako
niedopuszczalna, w zakresie w jakim dotyczyła włączenia
obszaru o nazwie „Las Cuerdas” w ramy terenu mającego
znaczenie dla Wspólnoty (TZW) „ES6110006 Ramblas de
Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla”.

7.3.2009 C 55/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


