
późniejszym zaksięgowaniem należnej kwoty — Możliwość 
podwyższenia, w przypadku późniejszego zaksięgowania należ
ności celnych, o kwotę odpowiadającą odsetkom za zwłokę 
obliczonym za okres pomiędzy powstaniem długu celnego i 
późniejszym zaksięgowaniem 

Sentencja 

1) Artykuł 232 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego 
Wspólnotowy kodeks celny, w brzmieniu zmienionym rozporządze
niem Rady (WE) nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. 
należy interpretować w taki sposób, że odsetki za zwłokę od kwoty 
należności celnych pozostającej do pokrycia mogą być pobrane, na 
mocy tego przepisu, wyłącznie za okres po upływie terminu zapłaty 
rzeczonej kwoty. 

2) Wobec braku odnośnych przepisów w rozporządzeniu Komisji 
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym 
przepisy w celu wykonania rozporządzenia nr 2913/92, w 
brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 214/2007 z dnia 28 lutego 2007 r., art. 214 ust. 3 rozpo
rządzenia nr 2913/92, w brzmieniu zmienionym rozporządze
niem nr 1791/2006 należy interpretować w taki sposób, że 
organy krajowe nie są uprawnione, na mocy tego przepisu, do 
obciążenia dłużnika celnego odsetkami wyrównawczymi za okres 
pomiędzy pierwotnym zgłoszeniem celnym i retrospektywnym 
zaksięgowaniem długu celnego. 

3) Ogólne zasady prawa Unii i w szczególności zasada ustawowej 
określoności czynów zabronionych i kar sprzeciwiają się temu, aby 
organy krajowe zastosowały wobec przestępstwa lub wykroczenia 
celnego sankcję nieprzewidzianą wyraźnie w przepisach krajowych. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 marca 2011 r. — 
Ferrero SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Tirol 

Milch reg.Gen.mbH Innsbruck 

(Sprawa C-552/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Graficzny wspólnotowy znak towa
rowy TiMi KiNDERJOGHURT — Wcześniejszy słowny znak 
towarowy KINDER — Postępowanie w sprawie unieważnienia 
— Artykuł 52 ust. 1 lit. a) — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 
ust. 5 — Ocena podobieństwa oznaczeń — Rodzina znaków 

towarowych) 

(2011/C 152/13) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Ferrero SpA (przedstawiciel: C. Gielen, 
advocaat) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. 
Botis, pełnomocnik), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z 
dnia 14 października 2009 r. w sprawie T-140/08 Ferrero SpA 
przeciwko OHIM — Tirol Milch, w którym Sąd oddalił skargę o 
stwierdzenie nieważności decyzji R 682/2007-2 Drugiej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (OHIM) z dnia 30 stycznia 2008 r. uchylającej 
decyzję Wydziału Unieważnień o unieważnieniu słownego 
znaku towarowego „TiMi KINDERJOGHURT” dla towarów nale 
żących do klasy 29 w wyniku wniosku o unieważnienie złożo
nego przez skarżącą 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Ferrero SpA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 31 marca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-50/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Środowisko naturalne — Dyrektywa 2008/1/WE — Zintegro
wane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola — 

Warunki udzielania pozwoleń na istniejące instalacje) 

(2011/C 152/14) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Alcover 
San Pedro i C. Zadra, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciel: M. Russo, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowa
nego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. 
L 24, s. 8) — Instalacje, które mogą oddziaływać na emisje 
do powietrza, środowiska wodnego lub gleby oraz poziom 
zanieczyszczeń — Warunki udzielania pozwoleń na istniejące 
instalacje
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Sentencja 

1) Nie podejmując niezbędnych środków w celu zagwarantowania, że 
właściwe organy dopilnują, poprzez pozwolenia wydawane zgodnie 
z art. 6 i 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowa
nego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skody
fikowana) lub, w stosownych przypadkach, przez ponowne rozwa 
żenie warunków oraz, jeśli to konieczne, przez ich uaktualnienie, 
aby istniejące instalacje, w rozumieniu art. 2 ust. 4 wspomnianej 
dyrektywy, były eksploatowane zgodnie z wymogami art. 3, 7, 9, 
10 i 13, art. 14 lit. a) i b) i art. 15 ust. 2 tej dyrektywy, 
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 5 ust. 1 tej dyrektywy. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 100 z 17.4.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 marca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Słowenii 

(Sprawa C-365/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Kontrola zanieczyszczeń — Dopuszczalne wartości stężenia 

pyłu PM10 w powietrzu) 

(2011/C 152/15) 

Język postępowania: słoweński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: D. Kukovec, 
pełnomocnik) 

Strona pozwana: Republika Słowenii (przedstawiciel: N. Pintar 
Gosenca, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 
kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i 
ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz.U. L 163, s. 41) oraz art. 
13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152, s. 1) 
— Brak podjęcia koniecznych działań w tym celu, aby stężenie 
pyłu PM 10 w powietrzu nie przekraczało ustalonych wartości 
dopuszczalnych 

Sentencja 

1) Przekraczając w latach 2005–2007 dopuszczalne wartości rocz
nego i dziennego stężenia pyłu PM 10 w powietrzu, Republika 

Słowenii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy 
art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 
1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w 
otaczającym powietrzu. 

2) Republika Słowenii zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 marca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-375/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państw członkowskiego — Dyrek
tywa 2007/36/WE — Wykonywanie niektórych praw akcjo
nariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym — Brak 

transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2011/C 152/16) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i 
E. Adsera Ribera, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: F. Díez 
Moreno, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Nieu
stanowienie lub nieprzekazanie w wyznaczonym terminie prze
pisów niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 
2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy 
spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.U. L 184, s. 17) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w przewidzianym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania 
niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regu
lowanym, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na 
nim ciążą na mocy art. 15 tej dyrektywy 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 274 z 9.10.2010.
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