
Sentencja 

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie T-137/09 Nike International przeciwko OHIM — 
Muñoz Molina (R10) zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd 
z naruszeniem art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 
dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towa
rowego, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 
z dnia 18 grudnia 2006 r., i zasady 49 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego 
rozporządzenie nr 40/94, zmienionego rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r., orzekł w nim, 
że Pierwsza Izba Odwoławcza Urzędu Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) naru
szyła w decyzji z dnia 21 stycznia 2009 r. (sprawa 
R 551/2008-1) zasadę 31 ust. 6 oraz zasadę 50 ust. 1 
rozporządzenia nr 2868/95, zmienionego rozporządzeniem nr 
1041/2005, uznając za niedopuszczalne odwołanie wniesione 
przez Nike International Ltd. 

2) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponow
nego rozpoznania. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 152 z 21.5.2011. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 stycznia 2012 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Słowenii 

(Sprawa C-185/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie 
— Dyrektywy 73/239/EWG i 92/49/EWG — Nieprawidłowa 

i niepełna transpozycja) 

(2012/C 73/09) 

Język postępowania: słoweński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Ph. 
Wojcik, M. Žebre oraz N. Yerrell, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Słoweńska (przedstawiciel: A. Vran, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 56 i 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
— Naruszenie art. 8 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 
73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności 
w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpie
czenia na życie (Dz.U. L 228, s. 3) oraz art. 29 i 39 dyrektywy 
Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie koor
dynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj
nych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż 
ubezpieczenia na życie oraz zmieniającej dyrektywy 
73/239/EWG i 88/357/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie 
ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) (Dz.U. L 228, 
s. 1) 

Sentencja 

1) Dokonując nieprawidłowej i niepełnej transpozycji do krajowego 
porządku prawnego pierwszej dyrektywy Rady 73/239/EWG z 
dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podej
mowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń 
bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, zmienionej dyrek
tywą 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
listopada 2005 r. oraz dyrektywy Rady 92/49/EWG z dnia 18 
czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń 
bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie oraz zmieniającej 
dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (trzecia dyrektywa w 
sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie), zmienionej 
dyrektywą 2005/68, Republika Słoweńska uchybiła zobowiąza
niom, które ciążą na niej na mocy art. 8 ust. dyrektywy 73/239 
oraz na mocy art. 29 i 39 dyrektywy 92/49. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska i Republika Słoweńska pokrywają własne 
koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.9.2011. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 stycznia 2012 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej 

Polskiej 

(Sprawa C-192/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2009/147/WE — Ochrona dzikiego ptactwa — 
Zakres systemu ochrony — Odstępstwa od zakazów 

przewidzianych w dyrektywie) 

(2012/C 73/10) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. 
Herrmann i S. Petrova, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: M. Szpu
nar, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 1, art. 5 oraz art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20, s. 7) — 
Zakres stosowania — Ograniczenie ochrony jedynie do 
gatunków ptaków występujących na terytorium krajowym — 
Nieprawidłowe określenie warunków ustanowienia odstępstw 
od zakazów przewidzianych w dyrektywie
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