
Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
L. Flynn i A. Steiblytė, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z 
dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie T-444/07 CPEM przeciwko 
Komisji, w którym Sąd oddalił skargę wnoszącego odwołanie o 
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2007) 4645 z dnia 
4 października 2007 r. dotyczącej cofnięcia pomocy przyznanej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mocą decyzji 
C(1999) 2645 z dnia 17 sierpnia 1999 r. — Mikroprojekty 
wpływające na wzrost zatrudnienia i spójności społecznej — 
Naruszenie prawa do obrony i zasady równego traktowania 
— Nieuwzględnienie pojęcia „współodpowiedzialność” — Naru
szenie zasady pewności prawa wynikające z istnienia kilku 
różnych wersji „przewodnika promotora” — Wątpliwości doty
czące możliwości stosowania rozporządzenia Rady nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól
nego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248, s. 1), na którym 
bazuje decyzja OLAF-u. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) 
zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009. 

Postanowienie Trybunału z dnia 1 lipca 2010 r. — DSV 
Road NV przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-358/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Kodeks celny — Przywóz dyskietek pochodzą
cych z Tajlandii — Pokrycie retrospektywne należności celnych 
przywozowych — Wniosek o umorzenie należności celnych 

przywozowych) 

(2010/C 288/25) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: DSV Road NV (przedstawiciele: A. Poel
mans i G. Preckler, advocaten) 

Druga strona postępowania: (przedstawiciel: L. Bouyon, pełno
mocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z 
dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie T-219/07 DSV Road przeciwko 
Komisji, na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. wska
zującej władzom belgijskim, że uzasadnione jest dokonanie 
zaksięgowania retrospektywnego należności celnych przywozo
wych od dyskietek pochodzących z Tajlandii i że nie jest 
uzasadnione umorzenie tych należności (sprawa REC 05/02). 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) DSV Road NV zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 5.12.2009. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 lipca 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di 
cassazione — Włochy) — Gennaro Curia przeciwko 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle 

Entrate 

(Sprawa C-381/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Szósta 
dyrektywa VAT — Zakres zastosowania — Zwolnienia z 
podatku VAT — art. 13 część B lit. d) pkt 1 — Udzielanie 
oraz pośredniczenie w sprawach kredytu, oraz zarządzanie 

kredytem — Pożyczki lichwiarskie) 

(2010/C 288/26) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte suprema di cassazione 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gennaro Curia 

Strona pozwana: Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Agenzia delle Entrate
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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Interpretacja art. 13 część B lit. d) pkt 3 szóstej dyrektywy 
Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo
nizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 
L 154, s. 1) — Zwolnienia — Czynności polegające na udzie
laniu oraz pośredniczeniu w sprawach kredytu, oraz zarzą
dzanie kredytem — Działalność polegająca na udzielaniu lich
wiarskich pożyczek pieniężnych, niezgodna z prawem 
krajowym 

Sentencja 

Działalność polegająca na udzielaniu pożyczek lichwiarskich, stano
wiąca przestępstwo na gruncie krajowego prawa karnego, jest objęta, 
mimo swego niezgodnego z prawem charakteru, zakresem zastoso
wania szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 
r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku. Artykuł 
13 część B lit. d) pkt 1 tej dyrektywy należy interpretować w ten 
sposób, że państwo członkowskie nie może opodatkować powyższej 
działalności podatkiem od wartości dodanej w sytuacji, gdy odpowia
dająca jej działalność polegająca na udzielani pożyczek pieniężnych o 
nienadmiernych stopach procentowych jest objęta zwolnieniem z tego 
podatku. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 21.11.2009 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 30 czerwca 
2010 r. — Royal Appliance International GmbH 
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), BSH Bosch 

und Siemens Hausgeräte GmbH 

(Sprawa C-448/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Wcześ
niejszy znak towarowy „sensixx” — Oznaczenie słowne 
„Centrixx” — Względna podstawa odmowy rejestracji — 
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Wniosek o 
stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — 
Spór zawisły przed krajowymi organami sądowymi — 

Wniosek o zawieszenie postępowania przed Trybunałem) 

(2010/C 288/27) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Royal Appliance International GmbH 
(przedstawiciele: K.J. Michaeli i M. Schork, Rechtsanwälte) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. 
Schäffner, pełnomocnik), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH (przedstawiciel: S. Biagosch, Rechtsanwalt) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z 
dnia 15 września 2009 r. w sprawie T-446/07 Royal Appliance 
International przeciwko OHIM — BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte, na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie 
nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 
października 2007 r. odmawiającej rejestracji oznaczenia słow
nego „Centrixx” jako wspólnotowego znaku towarowego dla 
niektórych towarów należących do klasy 7, uwzględniając 
sprzeciw właściciela słownego krajowego znaku towarowego 
„sensixx” — Brak zawieszenia postępowania w oczekiwaniu 
na rozstrzygnięcie sporu zawisłego przed krajowymi organami 
sądowymi, dotyczącego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia 
prawa do wcześniejszego znaku towarowego — Naruszenie 
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawdo
podobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch 
znaków towarowych 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Royal Appliance International GmbH zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010. 

Postanowienie Trybunału z dnia 10 czerwca 2010 r. — 
Thomson Sales Europe przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-498/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Kodeks celny — Zwolnienie z należności 
celnych — Odstąpienie od retrospektywnego pokrycia należ
ności celnych — Cło antidumpingowe — Brak rażącego 
niedbalstwa — Złożoność regulacji — Doświadczenie zawo
dowe — Staranność przedsiębiorcy — Odbiorniki telewizyjne 
z ekranem do odbioru kolorowego produkowane w Tajlandii 

— Akty zaskarżalne) 

(2010/C 288/28) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Thomson Sales Europe (przedstawiciele: 
adwokaci F. Foucault i F. Goguel)
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