
W zaskarżonym wyroku dokonano nieprawidłowej wykładni 
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 ( 1 ) i rozporządzenia 
nr 207/2009 ( 2 ) (brzmienie tego przepisu jest identyczne w obu 
tych rozporządzeniach), a w konsekwencji naruszono te 
przepisy. 

W zaskarżonym wyroku nie uwzględniono argumentów 
podniesionych w skardze do Sądu. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Czeskiej 

(Sprawa C-545/10) 

(2011/C 38/06) 

Język postępowania: czeski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Šimer
dová i H. Støvlbæk, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Czeska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że Republika Czeska uchybiła zobowiązaniom, 
jakie ciążą na niej na mocy art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 7 
ust. 3, art. 11 i art. 30 ust. 5 dyrektywy 2001/14/WE ( 1 ) 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. 
w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury 
kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury 
kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa; 

— oraz na mocy art. 10 ust. 7 dyrektywy Rady 
91/440/EWG ( 2 ) z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju 
kolei wspólnotowych; 

— obciążenie Republiki Czeskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Republika Czeska naruszyła art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2001/14/WE poprzez ustalenie maksymalnej kwoty opłat za 
użytkowanie infrastruktury, której zarządca infrastruktury nie 
może przekroczyć. Zarządca infrastruktury jest zobowiązany 
do wyznaczania i pobierania opłat za użytkowanie infrastruk
tury zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE. 
Państwa członkowskie uprawnione są tylko do ustalania ogól
nych ram opłat za użytkowanie infrastruktury. 

Republika Czeska naruszyła art. 6 ust. 2 dyrektywy 
2001/14/WE nie przyjmując środków stwarzających zarządcom 
infrastruktury zachętę do zmniejszania kosztów zapewniania 
infrastruktury i wielkości opłat za dostęp. 

Republika Czeska naruszyła art. 7 ust. 3 dyrektywy 
2001/14/WE poprzez brak zapewnienia, że opłaty za mini
malny pakiet dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urzą
dzeń są ustalane po koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony 
jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. 

Republika Czeska naruszyła art. 11 dyrektywy 2001/14/WE nie 
ustanawiając planu wykonania zachęcającego przedsiębiorstwa 
kolejowe i zarządcę infrastruktury do minimalizowania 
zakłóceń i poprawy osiąganych wyników sieci kolejowej. 

Republika Czeska naruszyła art. 30 ust. 5 dyrektywy 
2001/14/WE dokonując jego nieprawidłowej transpozycji do 
krajowego porządku prawnego. 

Republika Czeska naruszyła art. 10 ust. 7 dyrektywy 
91/440/EWG nie zapewniając powołania w Republice Czeskiej 
podmiotu, który mógłby być uznany za podmiot w rozumieniu 
art. 10 ust. 7 i spełniał funkcje przewidziane w tym przepisie. 

( 1 ) Dz.U. L 75, s. 29 — wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 7. t. 5, s. 404. 
( 2 ) Dz.U. L 1991 L 237, s. 25 — wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 7. 

t. 1, s. 341. 

Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec 

(Sprawa C-556/10) 

(2011/C 38/07) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i 
H. Støvlbæk, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że przy wdrażaniu pierwszego pakietu 
kolejowego Republika Federalna Niemiec uchybiła swoim 
zobowiązaniom wynikającym z 

— art. 6 ust. 3 i załącznika II do dyrektywy 
91/440/EWG ( 1 ) oraz art. 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 dyrek
tywy 2001/14/WE ( 2 ),
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