
towarów i usług należących do klas 1, 7, 11, 20, 37, 40 i 42, 
na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 
grudnia 2008 r. oddalającą jego sprzeciw wobec rejestracji 
graficznego wspólnotowego znaku towarowego stabilator dla 
towarów i usług należących do klas 19, 37 i 42 — Błędna 
ocena podobieństwa usług oznaczonych kolidującymi ze sobą 
znakami towarowymi — Naruszenie prawa do bycia wysłu
chanym 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

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

Postanowienie Trybunału z dnia 14 kwietnia 2011 r. — 
Dieter C. Umbach przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-609/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Dostęp do dokumentów instytucji — „Program 
TACIS” — Umowa zawarta przez Komisję — Wypowiedzenie 
umowy — Spór między stronami umowy — Wniosek o 
udostępnienie dokumentów — Oczywista niedopuszczalność) 

(2011/C 211/15) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Dieter C. Umbach (przedstawiciel: M. Step
hani, Rechtsanwalt) 

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

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) z dnia 21 paździer
nika 2010 r. w sprawie T-474/08 Umbach przeciwko Komisji, 
którym Sąd oddalił skargę mającą za przedmiot żądanie stwier
dzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 2 września 2008 r. 
odmawiającej przyznania wnoszącemu odwołanie dostępu do 
pewnych danych zawartych w dokumentach dotyczących 
umowy zawartej między wnoszącym odwołanie a Komisją w 
sprawie wsparcia przy redagowaniu kodeksu administracyjnego 
dla Federacji Rosyjskiej w ramach „programu TACIS” — Żądanie 
udostępnienia dokumentów w związku ze sporem powstałym 
między wnoszącym odwołanie a Komisją w następstwie wypo
wiedzenia tej umowy — Naruszenie art. 41 ust. 2 lit. b) Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) D. C. Umbach zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 89 z 19.3.2011. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 8 kwietnia 
2011 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Tribunalul Suceava — 
Rumunia) — Aurora Elena Sfichi przeciwko Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Suceava Administrația 
Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru 
Mediu (C-29/11), Adrian Ilaș przeciwko Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor 
Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu 

(C-30/11) 

(Sprawy połączone C-29/11 i C-30/11) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Podatki wewnętrzne — Artykuł 110 TFUE — Podatek od 
zanieczyszczeń pobierany przy pierwszej rejestracji pojazdów 

samochodowych) 

(2011/C 211/16) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Tribunalul Suceava 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Aurora Elena Sfichi (C-29/11), Adrian Ilaș 
C-30/11) 

Strona pozwana: Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava 
Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația 
Fondului pentru Mediu (C-29/11), Direcția Generală a Finanțelor 
Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, 
Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunalul Suceava — Rejestracja używanych pojazdów 
uprzednio zarejestrowanych w innych państwach członkow
skich — Przepisy krajowe nakładające wymóg zapłaty podatku 
od zanieczyszczeń przy pierwszej rejestracji, podczas gdy samo
chody już obecne na rynku krajowym podlegają wyłączeniu z 
wymogu zapłaty tego podatku przy ponownej rejestracji — 
Zgodność przepisów krajowych z art. 110 akapit 1 i 2 TFUE 
— Przeszkoda w swobodnym przepływie towarów 

Sentencja 

Artykuł 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie ustanowieniu przez państwo członkowskie podatku od 
zanieczyszczeń pobieranego przy pierwszej rejestracji pojazdu samocho
dowego w tym państwie członkowskim, jeżeli ten środek podatkowy 
zostaje ukształtowany w sposób zniechęcający do wprowadzania do 
ruchu w tymże państwie członkowskim pojazdów używanych nabytych 
w innych państwach członkowskich, nie zniechęcając równocześnie do 
nabywania na rynku krajowym pojazdów używanych w tym samym 
wieku i o takim samym stopniu zużycia. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 9.4.2011.
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