
Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Deutsche Bahn AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 130 z 30.4.2011. 

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 29 listopada 
2011 r. — Tresplain Investments Ltd przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 

towarowe i wzory), Hoo Hing Holdings Ltd 

(Sprawa C-76/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 4 i art. 52 ust. 1 
lit c) — Graficzny wspólnotowy znak towarowy Golden Elep
hant Brand — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku 
oparty na niezarejestrowanym graficznym krajowym znaku 
towarowym GOLDEN ELEPHANT — Odesłanie do prawa 
krajowego, któremu podlega wcześniejszy znak towarowy — 
Istniejące w systemie common law powództwo oparte na 

bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off)) 

(2012/C 109/06) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Tresplain Investments Ltd (przedstawiciel: 
B.Brandreth, barrister) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D.Bo
tis, pełnomocnik), Hoo Hing Holdings Ltd (przedstawiciel: M. 
Edenborough, QC) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 9 
grudnia 2010 r. w sprawie T-303/08 Tresplain Investments Ltd 
przeciwko OHIM — Hoo Hing, którym Sąd oddalił skargę o 
stwierdzenie nieważności wniesioną przez właściciela graficz
nego wspólnotowego znaku towarowego „Golden Elephant 
Brand” dla towarów należących do klasy 30, skierowaną prze
ciwko decyzji R 889/2007-1 Pierwszej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) 
z dnia 7 maja 2008 r. uchylającej decyzję Wydziału Unieważ
nień, na mocy której oddalono wniosek o unieważnienie prawa 
do wspomnianego znaku towarowego złożony przez właściciela 
niezarejestrowanego graficznego krajowego znaku towarowego 
„GOLDEN ELEPHANT” używanego dla towarów należących do 
klasy 30 — Wykładnia i zastosowanie art. 8 ust. 4 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 207/2009) 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Tresplain Investments Ltd zostaje obciążona kosztami postępowa
nia. 

( 1 ) Dz.U. C 120 z 16.4.2011. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 19 stycznia 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Tax and 
Chancery Chamber) — Zjednoczone Królestwo) — 
Purple Parking Ltd i Airparks Services Ltd przeciwko 
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs 

(Sprawa C-117/11) ( 1 ) 

(Artykuł 104 ust. 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Podatki — Podatek VAT — Szósta dyrektywa — Artykuł 
28 ust. 2 lit. a) — Artykuł 28 ust. 3 lit. b) — Zwolnienie 
określonych usług przewozowych — Czynność łącząca usługi 
parkingowe z usługami przewozu pasażerów pomiędzy parkin
giem samochodowym a lotniskiem — Występowanie dwóch 
odrębnych usług lub jednej usługi jednolitej — Zasada 

neutralności podatkowej) 

(2012/C 109/07) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Purple Parking Ltd i Airparks Services Ltd 

Strona pozwana: The Commissioners for Her Majesty's Revenue 
& Customs 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Wykładnia 
dyrektywy 77/388/EWG: szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 
maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — 
wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) — Uprawnienie 
państw członkowskich do utrzymania zwolnień ze zwrotem 
podatku zapłaconego na wcześniejszym etapie — Utrzymanie 
na mocy przepisów krajowych, przewidujących zwolnienie ze 
zwrotem podatku zapłaconego w odniesieniu do określonych 
usług przewozowych — Podmiot gospodarczy wykonujący na 
rzecz pasażerów lotniczych usługi w zakresie prowadzenia 
parkingów samochodowych połączone z usługą przewozu 
pomiędzy parkingiem a lotniskiem — Klasyfikacja czynności 
dla potrzeb podatku VAT jako jednej usługi albo jako kilku 
usług odrębnych 

Sentencja 

Przepisy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 
r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku w 
brzmieniu zmienionym na mocy dyrektywy Rady 92/111/EWG z 
dnia 14 grudnia 1992 r. należy interpretować w ten sposób, że w 
celu ustalenia stawki podatku od wartości dodanej, jaka ma w danym 
wypadku zastosowanie do usługi parkingowej świadczonej w odnie
sieniu do samochodu na parkingu położonym „poza terenem lotniska” 
oraz usługi przewozu pasażerów takiego samochodu pomiędzy parkin
giem a terminalem danego lotniska, w okolicznościach takich, jak w
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stanie faktycznym sprawy przed sądem krajowym, należy uznawać za 
jedną usługę o charakterze złożonym, w której przeważa usługa 
parkingowa. 

( 1 ) Dz.U. C 145 z 14.5.2011. 

Postanowienie Trybunału z dnia 29 listopada 2011 r. — 
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-235/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu postępowania — 
Zamówienia publiczne przeprowadzane przez instytucje Unii 
na własny rachunek — Przetarg na świadczenie usług infor
matycznych oraz usług wsparcia użytkownika dla potrzeb 
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(CITL i CR) — Odrzucenie oferty — Obowiązek uzasadnienia 
— Zasada równego traktowania — Odwołanie oczywiście 

niedopuszczalne i oczywiście bezzasadne) 

(2012/C 109/08) 

Język postępowania: angielski 
Strony 

Wnosząca odwołanie: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systi
mata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (przedsta
wiciele: N. Korogiannakis i M. Dermitzakis, dikigoroi) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciel: 
D. Calciu) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 3 
marca 2011 r. w sprawie T-589/08 Evropaïki Dynamiki prze
ciwko Komisji, oddalającego skargę mającą na celu, po pierwsze, 
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w przedmiocie odrzu
cenia oferty złożonej przez skarżącą w ramach procedury prze
targowej nr ENV.C2/FRA/2008/0017, mającej na celu zawarcie 
umowy ramowej na świadczenie usług informatycznych oraz 
usług wsparcia użytkownika dla potrzeb wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji [niezależny dziennik 
transakcji Wspólnoty (CITL) oraz rejestr Wspólnoty (CR)] (Dz.U. 
2008/S 72-096229), jak również decyzji w przedmiocie udzie
lenia zamówienia publicznego innemu oferentowi, a po drugie, 
żądanie naprawienia szkody. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Spółka Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoino
nion Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 16.7.2011. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 9 grudnia 
2011 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première 
instance de Liège — Belgia) — Auditeur du travail 

przeciwko Yangwei SPRL 

(Sprawa C-349/11) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Dyrektywa 97/81/WE — Przeszkody administracyjne 
mogące ograniczać możliwości zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze czasu pracy — Obowiązkowe ujawnianie i przecho

wywanie umów o pracę i rozkładów czasu pracy) 

(2012/C 109/09) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal de première instance de Liège 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Auditeur du travail 

Strona pozwana: Yangwei SPRL 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de première instance de Liège — Wykładnia dyrektywy 
Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącej Porozu
mienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze 
godzin zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC (Dz.U. 
1998, L 14, s. 9) — Dopuszczalność uregulowań krajowych 
wymagających od pracodawcy sporządzania dokumentów, w 
których odnotowuje się odstępstwa od rozkładu czasu pracy 
oraz przechowywania i ujawniania umów i rozkładów czasu 
pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy — Przeszkody administracyjne mogące ograniczać 
możliwości pracy w niepełnym wymiarze czasu. 

Sentencja 

Klauzulę 4 porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym 
wymiarze godzin załączonego do dyrektywy Rady 97/81/WE z dnia 
15 grudnia 1997 r. dotyczącej porozumienia ramowego dotyczącego 
pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez UNICE, CEEP 
oraz ETUC należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na 
przeszkodzie uregulowaniom krajowym, które nakładają na praco
dawców obowiązek przechowywania i ujawniania umów o pracę oraz 
rozkładów czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin, o ile dowiedzione zostanie, że uregulowania te nie 
prowadzą do traktowania takich pracowników w sposób mniej 
korzystny niż pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 
znajdujących się w porównywalnej sytuacji lub — jeśli występuje 
różnica w traktowaniu — o ile dowiedzione zostanie, że jest ona 
uzasadniona względami obiektywnymi i nie wykracza poza to, co 
konieczne do osiągnięcia celów, których realizacji służy jej istnienie. 
Zadaniem sądu krajowego jest dokonanie niezbędnych ustaleń faktycz
nych i prawnych, w szczególności na gruncie właściwego prawa krajo
wego, w celu dokonania oceny, czy w rozpatrywanej przezeń sprawie 
przesłanki te są spełnione.
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