
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: AHP Manufacturing BV 

Strona pozwana: Bureau voor de Industriële Eigendom 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Rechtbank te 's-Gravenhage — Wykładnia art. 3 ust. 1 lit. c), 
art. 7 ust. 1 i 2, art. 9 i 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczącego stworzenia 
dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczni
czych (Dz.U. L 182, s. 1) oraz motywu siedemnastego i art. 3 
ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1610/96 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczące 
stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla środków 
ochrony roślin (Dz.U. L 198, s. 30) — Wydanie świadectwa 
posiadaczowi patentu podstawowego dla produktu, który w 
dniu złożenia wniosku o wydanie świadectwa był już przed
miotem przynajmniej jednego świadectwa wydanego przynaj
mniej jednemu posiadaczowi innego lub innych patentów 
podstawowych. 

Sentencja 

Artykuł 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) Rady nr 1768/92 z dnia 18 
czerwca 1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego dla produktów leczniczych w związku z art. 3 ust. 2 
zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. dotyczącego stworzenia dodat
kowego świadectwa ochronnego dla środków ochrony roślin należy 
interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie wydaniu 
dodatkowego świadectwa ochronnego uprawnionemu z patentu podsta
wowego na produkt, dla którego zostało już, w momencie złożenia 
wniosku o wydanie tego świadectwa, wydane jedno lub więcej świa
dectw jednemu lub więcej uprawnionym z jednego lub więcej patentów 
podstawowych. 

( 1 ) Dz.U. C 8 12.1.2008 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Amtsgericht Lahr — Niemcy) — Pia 

Messner przeciwko Firma Stefan Krüger 

(Sprawa C-489/07) ( 1 ) 

(Dyrektywa 97/7/WE — Ochrona konsumentów — Umowy 
zawierane na odległość — Wykonanie prawa do odstąpienia 
przez konsumenta — Odszkodowanie za używanie wypłacane 

sprzedawcy) 

(2009/C 256/06) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Amtsgericht Lahr 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Pia Messner 

Strona pozwana: Firma Stefan Krüger 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Amtsgericht Lahr — Wykładnia art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 
1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku 
umów zawieranych na odległość (Dz. U. L 144, s. 19) — 
Skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia — 
Odszkodowanie za używanie wypłacane sprzedawcy 

Sentencja 

Wykładni postanowień art. 6 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 dyrektywy 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. 
w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na 
odległość należy dokonywać w ten sposób, że stoją na przeszkodzie 
uregulowaniu krajowemu przewidującemu generalną możliwość żądania 
przez sprzedawcę od konsumenta odszkodowania za używanie rzeczy 
zakupionej w drodze umowy zawartej na odległość w przypadku, gdy 
ten ostatni skorzystał ze swego prawa do odstąpienia w terminie. 

Jednakże te same postanowienia nie stoją na przeszkodzie temu, by 
konsument był zobowiązany do zapłaty odszkodowania za używanie 
rzeczy w przypadku, gdy korzystał z rzeczy w sposób niezgodny z 
zasadami prawa cywilnego, takimi jak dobra wiara czy bezpodstawne 
wzbogacenie, pod warunkiem że nie narusza to celu tej dyrektywy, a w 
szczególności funkcjonalności i skuteczności prawa do odstąpienia, 
czego ustalenie jest zadaniem sądu krajowego. 

( 1 ) Dz. U. C 22 z 26.1.2008 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 
r. — Aceites del Sur-Coosur, dawniej Aceites del Sur 
przeciwko Koipe Corporación SL i Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 

(znaki towarowe i wzory) 

(Sprawa C-498/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Graficzny 
znak towarowy „La Española” — Ogólna ocena prawdopodo

bieństwa wprowadzenia w błąd — Element decydujący) 

(2009/C 256/07) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Aceites del Sur-Coosur, dawniej Aceites del 
Sur (przedstawiciele: J.-M. Otero Lastres i R. Jimenez Diaz, 
abogados) 

Druga strona postępowania: Koipe Corporación SL (przedstawiciel: 
M. Fernández de Béthencourt, abogado), Urząd Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przed
stawiciel: J. García Murillo, pełnomocnik)
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Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z 
dnia 12 września 2007 r. w sprawie Koipe przeciwko OHIM i 
Aceites del Sur (La Española), na mocy którego zmieniono 
decyzję Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(OHIM) z dnia 11 maja 2004 r. (sprawa R 1109/2000 4) w 
ten sposób, że odwołanie wniesione przez skarżącą do Izby 
Odwoławczej zostało uznane za zasadne i w konsekwencji nale 
żało uwzględnić sprzeciw. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Aceites del Sur-Coosur SA zostaje obciążona, poza kosztami włas
nymi, także kosztami poniesionymi przez Koipe Corporación SL. 

3) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) ponosi własne koszty. 

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

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 
r. — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer 
GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Wspólnot 

Europejskich 

(Sprawa C-534/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgod
nione praktyki — Europejski rynek produktów pasmanteryj
nych (igły) — Porozumienia w sprawie podziału rynków 
produktowych — Naruszenie prawa do obrony — Obowiązek 
uzasadnienia — Grzywna — Wytyczne — Waga naruszenia 
— Rzeczywisty wpływ na rynek — Wprowadzenie w życie 

porozumienia) 

(2009/C 256/08) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: William Prym GmbH & Co. KG, Prym 
Consumer GmbH & Co. KG x (przedstawiciele: adwokaci H.-J. 
Niemeyer, Ch. Herrmann i M. Röhrig) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 
(przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i K. Mojzesowicz, pełno
mocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z 
dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-30/05 Prym i Prym 
Consumer przeciwko Komisji, w którym Sąd ustalił wysokość 
grzywny nałożonej na wnoszących odwołanie w art. 2 decyzji 
Komisji C(2004) 4221 wersja ostateczna z dnia 26 października 
2004 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 traktatu 
WE (sprawa COMP/F-1/38.338 — PO/Nadeln) na 27 mln EUR 
— Porozumienie na rynku produktów pasmanteryjnych (igły) 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) William Prym GmbH & Co. KG i Prym Consumer GmbH & Co. 
KG zostają obciążone kosztami postępowania. 

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

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 września 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — 
Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia 

delle Entrate przeciwko Fallimento Olimpiclub Srl 

(Sprawa C-2/08) ( 1 ) 

(VAT — Pierwszeństwo prawa wspólnotowego — Przepisy 
prawa krajowego ustanawiające zasadę powagi rzeczy 

osądzonej) 

(2009/C 256/09) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte suprema di cassazione 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Amministrazione dell'economia e delle Finanze, 
Agenzia delle Entrate 

Strona pozwana: Fallimento Olimpiclub Srl 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Corte suprema di cassazione — Wykładnia szóstej dyrektywy 
Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawo
dawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków 
obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: 
ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) — 
Pierwszeństwo prawa wspólnotowego — Przepis prawa krajo
wego wprowadzający zasadę powagi rzeczy osądzonej i prowa
dzący do rezultatu sprzecznego z prawem wspólnotowym w 
dziedzinie podatku VAT 

Sentencja 

Prawo wspólnotowe sprzeciwia się stosowaniu, w okolicznościach 
rozpatrywanych w postępowaniu przed sądem krajowym, przepisu 
prawa krajowego, takiego jak art. 2909 codice civile (włoskiego 
kodeksu cywilnego), w sporze dotyczącym podatku VAT za rok
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