
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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podatkowy, w odniesieniu do którego nie wydano jeszcze żadnej decyzji 
prawomocnej w zakresie, w jakim stanowi on przeszkodę dla uwzględ
nienia przez sąd krajowy, przed którym toczy się spór, norm prawa 
wspólnotowego w zakresie praktyk stanowiących nadużycie związanych 
z tym podatkiem. 

( 1 ) Dz.U. C 79 z 29.3.2008. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 września 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej 

(Sprawa C-457/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/14/WE — Pojazdy mechaniczne — Brak 

transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2009/C 256/10) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel: 
N. Yerrell, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (Przedstawiciel: L. Seeboruth, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w przewidzianym terminie przepisów koniecznych 
do zapewnienia zgodności z dyrektywą 2005/14/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmienia
jącą dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 
90/232/EWG Rady oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpo
wiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych (Dz.U. L 149, s. 14). 

Sentencja 

1) Poprzez brak przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów usta
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zapew
nienia zgodności z dyrektywą 2005/14/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniającą dyrektywy 
Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 
90/232/EWG Rady oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowie
dzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą 
na mocy tej dyrektywy. 

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 września 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Estonii 

(Sprawa C-464/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/65/WE — Polityka transportowa — Bezpie
czeństwo urządzeń portowych — Brak transpozycji w wyzna

czonym terminie) 

(2009/C 256/11) 

Język postępowania: estoński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
pełnomocnicy K. Simonsson i K. Saaremäel-Stoilov) 

Strona pozwana: Republika Estonii (Przedstawiciel: pełnomocnik 
L. Uibo) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w przewidzianym terminie przepisów niezbęd
nych w celu dostosowania się do dyrektywy Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2005/65/WE z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie wzmocnienia ochrony portów (Dz.U. L 310, s. 28) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admi
nistracyjnych niezbędnych w celu dostosowania się do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/65/WE z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów, 
Republika Estonii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą 
na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Estonii zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008
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