
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 
9 lipca 2009 r. — 3F, dawniej Specialarbejderforbundet i 
Danmark (SID) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, 

Królestwu Danii, Królestwu Norwegii 

(Sprawa C-319/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Ulgi podatkowe dla marynarzy pracujących na 
pokładach statków wpisanych do duńskiego rejestru trans
portu międzynarodowego — Decyzja Komisji o niewnoszeniu 
zastrzeżeń — Skarga o stwierdzenie nieważności — Pojęcie 
„zainteresowanej strony” — Związek zawodowy pracowników 

— Dopuszczalność skargi) 

(2009/C 205/03) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: 3F, dawniej Specialarbejderforbundet i Danmark 
(SID) (przedstawiciele: A. Bentley, QC, adwokat A. Worsøe) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: N. Khan i H. van Vliet, pełnomocnicy), Królestwo Danii 
i Królestwo Norwegii 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga 
izba w składzie powiększonym) z dnia 23 kwietnia 2007 r. 
w sprawie T-30/03 SID przeciwko Komisji, odrzucającego 
jako niedopuszczalną skargę o stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji C(2002) 4370 wersja ostateczna z dnia 13 listopada 
2002 r. w sprawie uznania obniżenia podatku należnego od 
marynarzy pływających na duńskich statkach, za pomoc 
państwa zgodną ze wspólnym rynkiem — Pojęcie zaintereso
wanej strony — Związek zawodowy pracowników 

Sentencja 

1) Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z 
dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie T-30/03 SID przeciwko 
Komisji zostaje uchylone w zakresie, w jakim Sąd ten nie odpo
wiedział na argumenty 3F dotyczące, po pierwsze, jego pozycji 
konkurencyjnej względem innych związków zawodowych w ramach 
negocjacji porozumień zbiorowych marynarzy, i po drugie, 
aspektów społecznych wynikających z przepisów podatkowych doty
czących marynarzy zatrudnionych na pokładach statków wpisanych 
do duńskiego rejestru transportu międzynarodowego. 

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

3) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Pierwszej Instancji Wspólnot 
Europejskich do ponownego rozpoznania w celu wydania orze
czenia w przedmiocie żądań 3F mających na celu stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji C (2002) 4370 wersja ostateczna z 
dnia 13 listopada 2002 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń do duńskich 
przepisów podatkowych mających zastosowanie do marynarzy 
zatrudnionych na pokładzie statków wpisanych do duńskiego 
rejestru transportu międzynarodowego. 

4) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 8.9.2007 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 lipca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Corte d'appello di Torino — Włochy) — 
Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. przeciwko Bayerischer 

Brauerbund eV 

(Sprawa C-343/07) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Ocena ważności — Dopuszczalność — Rozporządzenia 
(EWG) nr 2081/92 i (WE) nr 1347/2001 — Ważność — 
Nazwa rodzajowa — Współistnienie znaku towarowego i 

chronionego oznaczenia geograficznego) 

(2009/C 205/04) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte d'appello di Torino 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. 

Strona pozwana: Bayerischer Brauerbund eV 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Corte d'appello di Torino — Ważność rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1347/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniającego 
załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 w 
sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia 
zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów 
rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 208, s. 1) — W 
razie ważności, istnienie szkody wyrządzonej rejestracją chro
nionego oznaczenia geograficznego „Bayerisches Bier” w 
zakresie ważności i korzystania z wcześniejszych znaków towa
rowych zawierających słowo „Bavaria” 

Sentencja 

1) Badanie pierwszego pytania przedstawionego przez sąd krajowy nie 
wykazało żadnych okoliczności mogących wpłynąć na ważność 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1347/2001 z dnia 28 czerwca 
2001 r. uzupełniającego załącznik do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych 
i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92.
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