
Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 lipca 
2011 r. — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessor
datenverarbeitung und Mikroprozessorlabor przeciwko 
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 

(znaki towarowe i wzory) 

(Sprawa C-536/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Bezwzględna 
podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróż

niającego — Oznaczenie słowne „ROI ANALYZER”) 

(2011/C 311/22) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessorda
tenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (przedstawiciel: W. 
Göpfert, Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. 
Schneider, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) z dnia 10 września 
2010 r. w sprawie T-233/08 MPDV Mikrolab przeciwko OHIM, 
na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności 
decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 kwietnia 
2008 r. oddalającej odwołanie od decyzji eksperta, którą odmó
wiono rejestracji oznaczenia słownego „ROI ANALYZER” jako 
wspólnotowego znaku towarowego dla określonych towarów i 
usług należących do klas 9, 35 i 42 — Charakter odróżniający 
znaku towarowego 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone jako częściowo oczywiście niedopusz
czalne i częściowo oczywiście bezzasadne. 

2) MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und 
Mikroprozessorlabor zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 13 lipca 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timișoara 
— Rumunia) — Sergiu Alexandru Micșa przeciwko 
Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală 
a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru 

Mediu 

(Sprawa C-573/10) ( 1 ) 

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

samochodowych) 

(2011/C 311/23) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Curtea de Apel Timișoara 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Sergiu Alexandru Micșa 

Strona pozwana: Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului 
pentru Mediu 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Curtea de Apel Timișoara — Rejestracja pojazdów używanych 
wcześniej zarejestrowanych w innym państwie członkowskim 
— Podatek ekologiczny nakładany na pojazdy samochodowe 
przy ich pierwszej rejestracji w państwie członkowskim — 
Zgodność przepisów krajowych z art. 110 TFUE — Ważność 
zwolnienia z zapłaty podatku ustanowionego dla niektórych 
kategorii pojazdów 

Sentencja 

Artykuł 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie ustanowieniu przez państwo członkowskie podatku od 
zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy samochodowe, pobieranego 
przy pierwszej rejestracji pojazdu 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 znie
chęcając równocześnie do nabywania na rynku krajowym pojazdów 
używanych w tym samym wieku i o takim samym stopniu zużycia. 

( 1 ) Dz.U. C 46 z 12.2.2011. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 27 maja 
2011 r. — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet, 
reprezentująca Franka Frandsena przeciwko Cimber 

Air A/S 

(Sprawa C-266/11) 

(2011/C 311/24) 

Język postępowania: duński 

Sąd krajowy 

Vestre Landsret 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet, 
reprezentująca Franka Frandsena 

Strona pozwana: Cimber Air A/S
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