
później wykorzystane do produkcji na rzecz podmiotu wymie
nionego w tych dwóch załącznikach — Zakres zakazu udostęp
niania zasobów gospodarczych podmiotom wymienionym w 
załącznikach IV i V do przywołanego rozporządzenia — Pojęcie 
„pośrednie udostępnienie” — Równoczesne zastosowanie prze
pisów zakazujących, z jednej strony, udostępniania zasobów 
gospodarczych i, z drugiej strony, obchodzenia tego ostatniego 
zakazu 

Sentencja 

1) Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 
19 kwietnia 2007 r. dotyczącego środków ograniczających wobec 
Iranu należy interpretować w ten sposób, że zakaz pośredniego 
udostępnienia zasobów gospodarczych w rozumieniu art. 1 lit. i) 
owego rozporządzenia obejmuje czynności dotyczące dostawy i 
montażu w Iranie pieca do spiekania zdolnego do spełnienia swojej 
funkcji, lecz nie gotowego do użycia, na rzecz osoby trzeciej, która 
działając w imieniu, pod kontrolą lub według wskazówek osoby, 
podmiotu lub organu wymienionych w załącznikach IV i V do 
rzeczonego rozporządzenia, zamierza wykorzystać ten piec w celu 
wyprodukowania na rzecz takiej osoby, podmiotu lub organu 
towarów mogących wspierać rozprzestrzenianie broni jądrowej w 
tym państwie. 

2) Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia nr 423/2007 należy interpre
tować w ten sposób, że: 

— obejmuje on działania, pod przykrywką wymogów formalnych 
pozwalającą im na niewypełnienie znamion naruszenia art. 7 
ust. 3 rzeczonego rozporządzenia, jednak których celem lub 
skutkiem jest, bezpośrednio lub pośrednio, udaremnienie 
zakazu ustanowionego przez ten ostatni przepis; 

— terminy „świadomie” i „umyślnie” implikują kumulatywne 
elementy świadomości i woli, które są spełnione, gdy osoba 
uczestnicząca w działaniu mającym taki cel lub taki skutek 
rozmyślnie dąży do niego lub przynajmniej uważa, że jej 
uczestnictwo może mieć ten cel lub ten skutek oraz godzi się 
na taką możliwość. 

( 1 ) Dz.U. C 252 z 27.8.2011. 

Postanowienie Trybunału siódma izba) z dnia 18 listopada 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bari — 
Włochy) — Giovanni Colapietro przeciwko Ispettorato 

Centrale Repressioni Frodi 

(Sprawa C-519/10) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Artykuły 92 § 1, 103 § 1 i 104 § 3 akapit drugi regulaminu 
postępowania — Pytanie niebudzące jakiejkolwiek 

uzasadnionej wątpliwości — Oczywista niedopuszczalność) 

(2012/C 49/22) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale di Bari 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Giovanni Colapietro 

Strona pozwana: Ispettorato Centrale Repressioni Frodi 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale di Bari — Sektor wina — Przepisy w zakresie 
obowiązkowej destylacji — Rok winiarski 1993/1994 — 
Zakres stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 822/87 z 
dnia 16 marca 1987 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku 
wina (Dz.U. L 84, s. 1) — Uchylenie tego rozporządzenia przez 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/93 z dnia 15 lutego 1994 
r. otwierające obowiązkową destylację przewidzianą w art. 39 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 822/87 i uchylającego niektóre 
szczegółowe zasady jego stosowania w sezonie 1993/1994 
(Dz.U. 44, s. 9) — Sankcje administracyjne przewidziane w 
prawie krajowym w przypadku naruszenia rozporządzenia nr 
882/87 — Zastosowanie rozporządzenia nr 343/94 w przy
padku naruszenia — Proporcjonalność zastosowanych sankcji 
administracyjnych 

Sentencja 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/93 z dnia 15 lutego 1994 r. 
otwierające obowiązkową destylację przewidzianą w art. 39 rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 822/87 i uchylającego niektóre szczegółowe 
zasady jego stosowania w sezonie 1993/1994 stanowi wykonanie 
rozporządzenia nr 822/87 bez jego uchylenia lub zastąpienia. 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 15.01.2011. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 20 
października 2011 r. — DTL Corporación, SL przeciwko 
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory), Gestión de Recursos y 

Soluciones Empresariales SL 

(Sprawa C-67/11) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Postępo
wanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „Solaria” i wcześniejszy graficzny 
krajowy znak towarowy zawierający element słowny „Sola
rita” — Częściowa odmowa rejestracji — Prawdopodobień
stwo wprowadzenia w błąd — Wniosek o zawieszenie postę
powania przed sądem — Niezłożenie wniosku w stosownym 

czasie) 

(2012/C 49/23) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: DTL Corporación, SL (przedstawiciel: A. Zuazo 
Araluze, abogado)
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