
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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2) Wykładni rozporządzenia nr 1347/2001 należy dokonywać w ten 
sposób, że nie ma ono wpływu na ważność i możliwość korzys
tania, o których mowa w jednej z sytuacji wskazanych w art. 13 
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, przez osoby trzecie z 
istniejących znaków towarowych, w których zawarte jest słowo 
„Bavaria”, zarejestrowanych w dobrej wierze przed datą złożenia 
wniosku o rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego 
„Bayerisches Bier”, pod warunkiem że do tych znaków towarowych 
nie mają zastosowania podstawy nieważności lub wygaśnięcia, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) i g) oraz art. 12 ust. 2 lit. b) 
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 
r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych. 

( 1 ) Dz.U. C 247 z 20.10.2007. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 lipca 2009 — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Włoskiej 

(Sprawa C-369/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Pomoc państwa — Środki zmierzające do wykonania wyroku 
Trybunału — Artykuł 228 WE — Kary pieniężne — 

Grzywna — Ryczałt) 

(2009/C 205/05) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
E. Righini, I. Hadjiyiannis et D. Triantafyllou, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: A. Samoni- 
Rantou et P. Mylonopoulos, agents, V. Christianos et P. Anestis, 
dikigoroi) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
wykonania wyroku Trybunału z dnia 12 maja 2005 r. w 
sprawie C-415/03 — Naruszenie art. 3 i 4 decyzji Komisji z 
dnia 11 grudnia 2002 r. 2003/372/WE w sprawie pomocy 
przyznanej przez Grecję Olympic Airways (Dz.U. L 132, s. 1) 
— Brak podjęcia środków w celu odzyskania pomocy 
niezgodnej z traktatem oraz pomocy przyznanej z naruszeniem 
prawa — Wniosek o nałożenie okresowej kary pieniężnej 

Sentencja 

1) Nie podejmując w dniu, w którym upłynął termin wyznaczony w 
uzasadnionej opinii, środków w zakresie wykonania wyroku z dnia 
12 maja 2005 r. w sprawie C 415/03 Komisja przeciwko Grecji, 
dotyczących zwrotu pomocy uznanej za nielegalną i niezgodną ze 
wspólnym rynkiem, na podstawie art. 3 decyzji Komisji 

2003/372/WE z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie pomocy 
przyznanej przez Grecję spółce Olympic Airways, Republika Grecka 
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej decyzji 
oraz na mocy art. 228 ust. 1 WE. 

2) Republika Grecka wpłaci Komisji Wspólnot Europejskich, na 
rachunek „Dochody własne Wspólnot Europejskich”, okresową 
karę pieniężną w wysokości 16 000 EUR za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu środków niezbędnych do zastosowania się do ww. 
wyroku z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Komisja przeciwko 
Grecji, począwszy od miesiąca po ogłoszeniu niniejszego wyroku, 
do czasu wykonania rzeczonego wyroku z dnia 12 maja 2005 r. 

3) Republika Grecka wpłaci Komisji Wspólnot Europejskich, na 
rachunek „Dochody własne Wspólnoty Europejskiej”, ryczałt w 
kwocie 2 milionów EUR. 

4) Republika Grecka pokrywa koszty postępowania. 

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

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 lipca 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Hiszpanii 

(Sprawa C-397/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Spółki kapita 
łowe — Dyrektywa 69/335/EWG — Artykuł 2 ust. 1 i 3, art. 
4 ust. 1, i art. 7 — Podatek kapitałowy — Zwolnienie — 
Warunki — Przeniesienie rzeczywistego centrum zarządzania 
lub siedziby statutowej z jednego państwa członkowskiego do 
innego państwa członkowskiego — Podatek kapitałowy od 
kapitału przeznaczonego na cele działalności gospodarczej 
wykonywanej w państwie członkowskim przez oddziały lub 
stałe zakłady spółek z siedzibą w innym państwie członkow

skim) 

(2009/C 205/06) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
E. Gippini Fournier i M. Afonso, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: B. Plaza 
Cruz i M. Muñoz Pérez, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. 
dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału 
(Dz.U. L 249, s. 25 — Przeniesienie siedziby spółki — Uregu
lowanie krajowe przewidujące opodatkowanie przeniesienia 
siedziby o ile spółka nie podlegała podatkowi kapitałowemu 
w państwie członkowskim pochodzenia — Przesłanki stoso
wania obowiązkowych zwolnień
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