
Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 1 marca 2011 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal de première instance de Liège — 

Belgia) — Claude Chartry przeciwko État belge 

(Sprawa C-457/09) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 234 WE — Badanie 
zgodności normy krajowej z prawem Unii oraz z krajową 
konstytucją — Uregulowanie krajowe przewidujące prioryte
towy charakter postępowania wpadkowego w zakresie kontroli 
zgodności z konstytucją ustaw krajowych — Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej — Konieczność powiązania 

z prawem Unii — Oczywisty brak właściwości Trybunału) 

(2011/C 252/10) 

Język postępowania: francuski 
Sąd krajowy 

Tribunal de première instance de Liège 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Claude Chartry 

Strona pozwana: État belge 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de première instance de Liège — Wykładnia art. 6 
UE i 234 CE — Obowiązkowe wcześniejsze wystąpienie 
sądów krajowych do belgijskiego trybunału konstytucyjnego w 
przypadku rzekomego naruszenia praw podstawowych ustawą 
krajową — Ważność, w świetle prawa wspólnotowego, przepisu 
zobowiązującego do takiego wcześniejszego wystąpienia — 
Naruszenie zasady skutecznej ochrony sądowej i prawa do 
obrony w związku z brakiem właściwości sądu rozpoznającego 
sprawę co do istoty do wykonania kontroli zgodności norm 
krajowych z europejską Konwencją o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności — Przedawnienie odzyskania należ
ności ustalonych przez administrację podatkową z tytułu 
„korzyści osiąganych w związku z wykonywaniem wolnego 
zawodu” 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest w sposób oczywisty 
niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione przez 
tribunal de première instance de Liège (Belgia). 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010. 

Postanowienie Trybunału z dnia 23 marca 2011 r. — 
Republika Estońska przeciwko Komisji Europejskiej, 

Republice Łotewskiej 

(Sprawa C-535/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Cukier — Określenie nadwyżkowych ilości 
cukru, izoglukozy i fruktozy dla nowych państw 

członkowskich) 

(2011/C 252/11) 

Język postępowania: estoński 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Republika Estońska (przedstawiciel: L. Uibo, 
pełnomocnik) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
H. Tserepa-Lacombe i E. Randvere, pełnomocnicy), Republika 
Łotewska (przedstawiciele: K. Drevina i K. Krasovska, pełnomoc
nicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) 
wydanego w dniu 2 października 2009 r. w sprawie T-324/05 
Estonia przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę Estonii 
zmierzającą do stwierdzenia nieważności rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 832/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie 
określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy 
dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, 
Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 138, s. 3). 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Republika Estońska pokrywa własne koszty a także koszty ponie
sione przez Komisję Europejską. 

3) Republika Łotewska pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 16 maja 
2011 r. — Giampietro Torresan przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory), Klosterbrauerei Weissenohe GmbH 

& Co. KG 

(Sprawa C-5/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak 
towarowy CANNABIS — Postępowanie w sprawie unieważ
nienia prawa do znaku — Bezwzględna podstawa odmowy 
rejestracji — Charakter opisowy — Rozporządzenie (WE) 

nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. c)) 

(2011/C 252/12) 

Język postępowania: włoski 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Giampietro Torresan (przedstawiciele: G. 
Recher i R. Munarini, avvocati)
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Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: O. 
Montalto, pełnomocnik), Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & 
Co. KG (przedstawiciele: A. Masetti Zannini de Concina, M. 
Bucarelli i R. Cartella, avvocati) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z 
dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie T-234/06 Torresan prze
ciwko OHIM, w którym Sąd oddalił skargę wniesioną na 
decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 czerwca 
2006 r. (sprawa R 517/2005-2) dotyczącą postępowania w 
sprawie unieważnienia prawa do znaku między Klosterbrauerei 
Weissenohe GmbH & Co. KG a Giampietrem Torresanem. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) G. Torresan zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 24 marca 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Landgericht München I — 
Niemcy) — Robert Nicolaus Abt i in. przeciwko Hypo Real 

Estate Holding AG 

(Sprawa C-194/10) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Znaczenie pytania — Brak właściwości) 

(2011/C 252/13) 

Język postępowania: niemiecki 
Sąd krajowy 

Landgericht München I 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyj, 
Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services 
GmbH, Henning Hahmann 

Strona pozwana: Hypo Real Estate Holding AG 

Interwenienci uboczni: Klaus E. H. Zapf, Inge Jung-Arend 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Landesarbeitsgericht München — Wykładnia art. 297 WE i 
art. 5 ust. 1 dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektó
rych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulo
wanym (Dz.U. L 184, s. 17) — Termin zwołania walnego 
zgromadzenia spółki notowanej na rynku regulowanym — 
Uregulowanie krajowe, które traci moc z chwilą upływu 
terminu transpozycji dyrektywy, przewidujące krótszy termin 

zwołania zgromadzenia niż termin minimalny przewidziany w 
dyrektywie — Przepis, który może poważnie zagrozić realizacji 
celu dyrektywy, biorąc pod uwagę uregulowanie krajowe prze
widujące, iż niektóre uchwały walnego zgromadzenia zacho
wują ważność po wpisaniu ich do rejestru handlowego, nawet 
w przypadku stwierdzenia ich nieważności w postępowaniu 
sądowym 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy w 
zakresie udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne przed
stawione przez Landgericht München I. 

( 1 ) Dz.U. C 195 z 17.7.2010. 

Postanowienie Trybunału z dnia 3 marca 2011 r. — Centre 
de Coordination Carrefour SNC przeciwko Komisji 

Europejskiej 

(Sprawa C-254/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — System pomocy na rzecz centrów koordynacyj
nych mających siedzibę w Belgii — Przesłanki dopuszczalności 
skargi o stwierdzenie nieważności — Pojęcie „interesu 

prawnego” — Powaga rzeczy osądzonej) 

(2011/C 252/14) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Centre de Coordination Carrefour SNC 
(przedstawiciele: adwokaci X. Clarebout, C. Docclo i M. Pittie) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
C. Urraca Caviedes, i J.-P. Keppenne, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 18 marca 
2010 r. w sprawie T-94/08 Centre de Coordination Carrefour 
SNC przeciwko Komisji, w którym Sąd odrzucił jako niedopusz
czalną skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
2008/283/WE z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie systemu 
pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordy
nacyjnych mających siedzibę w Belgii, zmieniającej decyzję 
2003/757/WE (Dz.U. 2008, L 90, s. 7) — Przesłanki dopusz
czalności skargi o stwierdzenie nieważności — Pojęcie interesu 
prawnego — Powaga rzeczy osądzonej 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w części oddalone. 

2) Centre de Coordination Carrefour SNC zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010.
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