
Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i R. Loosli-Surrans, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 28 WE — System uprzedniego zezwolenia dla 
środków pomocniczych w przetwarzaniu i środków spożyw
czych, do których przygotowania wykorzystano środki pomoc
nicze w przetwarzaniu pochodzące z innych państw członkow
skich, w których są one legalnie produkowane lub sprzedawane 
— Brak uzasadnienia lub nieprzestrzeganie zasady proporcjo
nalności 

Sentencja 

1) Wprowadzając nieprzestrzegający zasady proporcjonalności system 
uprzedniego zezwolenia dla środków pomocniczych w przetwa
rzaniu i środków spożywczych, do których przygotowania wyko
rzystano środki pomocnicze w przetwarzaniu pochodzące z innych 
państw członkowskich, w których są one legalnie produkowane lub 
sprzedawane, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które 
na niej ciążą na mocy art. 28 WE. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 285 z 8.11.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 stycznia 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej 

(Sprawa C-343/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2003/41/WE — Działalność instytucji pracow
niczych programów emerytalnych oraz nadzór nad takimi 
instytucjami — Częściowy brak transpozycji w wyznaczonym 
terminie — Brak instytucji pracowniczych programów emery
talnych podejmujących działalność na terytorium krajowym — 
Kompetencja państw członkowskich w zakresie organizowania 

swoich krajowych systemów emerytalnych) 

(2010/C 63/13) 

Język postępowania: czeski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Šimer
dová i N. Yerrell, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Czeska (przedstawiciel: M. Smolek, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów 
niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2003/41/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w 
sprawie działalności instytucji pracowniczych programów 

emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz. U. 
L 235, s. 10). 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania art. 
8, 9, 13, 15–18 i art. 20 ust. 2–4 dyrektywy 2003/41/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w 
sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytal
nych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, Republika Czeska 
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 22 
ust. 1 tej dyrektywy. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 272 z 25.10.2008. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 stycznia 2010 r. 
— Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji 

Europejskiej 

(Sprawa C-362/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — Rozpo
rządzenie (WE) nr 1049/2001 — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Pojęcie aktu zaskarżalnego w rozumieniu 

art. 230 WE) 

(2010/C 63/14) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Internationaler Hilfsfonds eV (przedstawi
ciele: H. Kaltenecker i R. Karpenstein, Rechtsanwälte) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
P. Costa de Oliveira, S. Fries i T. Scharf, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z 
dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie T-141/05 Internationaler 
Hilfsfonds przeciwko Komisji, w którym Sąd odrzucił jako 
niedopuszczalną skargę o stwierdzenie nieważności decyzji 
zawartej jakoby w piśmie Komisji z dnia 14 lutego 2005 r., 
odmawiającej skarżącej dostępu do niektórych dokumentów 
znajdujących się w aktach sprawy, dotyczących umowy LIEN 
97-2011 w sprawie współfinansowania programu pomocy 
medycznej organizowanego w Kazachstanie — Niedopuszczal
ność skargi o stwierdzenie nieważności aktu wyłącznie potwier
dzającego wcześniejszą decyzję, która nie została zaskarżona w 
terminie — Błędna kwalifikacja zaskarżonego aktu — Niedo
puszczalność skargi o stwierdzenie nieważności aktu stanowią
cego odpowiedź wstępną w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporzą
dzenia nr 1049/2001 — Błędna wykładnia art. 7 ust. 2 rozpo
rządzenia nr 1049/2001
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Sentencja 

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 5 
czerwca 2008 r. w sprawie T-141/05 Internationaler Hilfsfonds 
przeciwko Komisji zostaje uchylony. 

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

3) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponow
nego rozpoznania w celu wydania orzeczenia w przedmiocie żądań 
Internationaler Hilfsfonds eV zmierzających do stwierdzenia 
nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 14 
lutego 2005 r. odmawiającej jej dostępu do niektórych doku
mentów znajdujących się w posiadaniu Komisji. 

4) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami niniejszego postę
powania oraz kosztami postępowania w pierwszej instancji zwią
zanymi z zarzutem niedopuszczalności. 

5) Rozstrzygnięcie w przedmiocie pozostałych kosztów nastąpi w orze
czeniu kończącym postępowanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 272 z 25.10.2008. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 stycznia 
2010 r. — Audi AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji 
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 

wzory) 

(Sprawa C-398/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 63 
— Słowny znak towarowy Vorsprung durch Technik — Znaki 
towarowe składające się z haseł reklamowych — Charakter 
odróżniający — Zgłoszenie znaku towarowego dla bardzo 
dużej liczby towarów i usług — Właściwy krąg odbiorców 
— Ocena i uzasadnienie o charakterze całościowym — 

Nowe dokumenty) 

(2010/C 63/15) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Audi AG (przedstawiciele: adwokaci 
S. O. Gillert i F. Schiwek) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: 
G. Schneider, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T 70/06 Audi przeciwko OHIM, 
na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności 
wniesioną na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 
16 grudnia 2005 r., oddalającej częściowo odwołanie od decyzji 
eksperta, którą odmówiono rejestracji słownego znaku towaro
wego „VORSPRUNG DURCH TECHNIK” dla towarów i usług 
należących do klas 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 i 42 — Znaki 
towarowe składające się ze sloganów reklamowych — Charakter 
odróżniający — Zastosowanie szczególnych kryteriów oceny — 
Niewystarczający charakter uzasadnienia w zakresie określenia 
kręgu odbiorców, w stosunku do których należy dokonać oceny 
— Uwzględnienie zarzutów przedstawionych po raz pierwszy w 
postępowaniu przed Sądem 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 9 
lipca 2008 r. w sprawie T-70/06 Audi przeciwko OHIM 
(Vorsprung durch Technik) zostaje uchylony w zakresie, w jakim 
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich orzekł, że przyj
mując decyzję z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie 
R 237/2005-2 Druga Izba Odwoławcza Urzędu Harmonizacji 
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(OHIM) nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. 

2) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie 
R 237/2005-2 w części dotyczącej częściowego odrzucenia zgło
szenia znaku towarowego Vorsprung durch Technik na podstawie 
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zmienionego rozpo
rządzeniem nr 3288/94. 

3) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) zostaje obciążony kosztami postępo
wania w obydwu instancjach. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008.
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