
Postanowienie Trybunału z dnia 10 października 2012 r. 
— Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-497/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — EFRR — Zmniejszenie pomocy finansowej — 
Program operacyjny objęty celem nr 1 (1994–1999) 
„Dostępność i drogi główne” w Grecji — Delegowanie przez 
Komisję zadań pomocniczych na osoby trzecie — Tajemnica 
zawodowa — Wysokość korekty — Zakres uznania Komisji 

— Kontrola sądowa) 

(2013/C 101/04) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: P. 
Mylonopoulos i K. Boskovits, pełnomocnicy, wspierani przez 
G. Michailopoulosa, Δικηγόρος) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
A. Steiblytė i D. Triantafyllou, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) z dnia 13 lipca 
2011 r. w sprawie T–81/09 Grecja przeciwko Komisji, w 
którym Sąd oddalił częściowo skargę o stwierdzenie nieważ
ności Komisji C(2008) 8573 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmniej
szającej pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) początkowo przyznaną na rzecz 
programu operacyjnego objętego celem nr 1 (1994 — 1999) 
„Dostępność i drogi główne” w Grecji 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Republika Grecka pokrywa koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 340 z 19.11.2011. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 września 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première 
instance de Bruxelles — Belgia) — Daniel Levy, Carine 

Sebbag przeciwko Państwu belgijskiemu 

(Sprawa C-540/11) ( 1 ) 

(Swoboda przepływu kapitału — Podatki bezpośrednie — 
Opodatkowanie dywidend — Dwustronna umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania — Późniejsza zmiana przez 
jedno z państw stron umowy jego ustawodawstwa krajowego 
powodująca przywrócenie podwójnego opodatkowania — 
Zobowiązania państw członkowskich wynikające z art. 10 

WE i 293 WE) 

(2013/C 101/05) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Tribunal de première instance de Bruxelles 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Daniel Levy, Carine Sebbag 

Strona pozwana: Państwo belgijskie 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de première instance de Bruxelles — Wykładnia 
art. 10, art. 57 ust. 2 i art. 293 traktatu WE — Dopuszczalność 
uregulowań krajowych pozwalających na podwójne opodatko
wanie mimo obowiązywania dwustronnej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania — Zmiana prawa krajowego po 
zawarciu umowy — Cofnięcie prawa nabytego — Ograniczenie 
swobody przepływu kapitału 

Sentencja 

Ponieważ prawo wspólnotowe obowiązujące w czasie, gdy miały 
miejsce okoliczności faktyczne sprawy głównej, nie określało ogólnych 
kryteriów podziału kompetencji między państwami członkowskimi w 
odniesieniu do unikania podwójnego opodatkowania w ramach Wspól
noty Europejskiej, art. 56 WE w związku z art. 10 WE i art. 293 
WE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie 
zniesieniu mechanizmu służącego unikaniu podwójnego opodatkowania 
przez państwo członkowskie, które zobowiązało się w umowie o 
unikaniu podwójnego opodatkowania do ustanowienia takiego mecha
nizmu, poprzez zmianę ustawodawstwa powodującą przywrócenie 
podwójnego opodatkowania. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Postanowienie Trybunału z dnia 4 października 
2012 r. — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-597/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Zamówienie publiczne udzielone przez Komisję 
— Odrzucenie oferty — Obowiązek uzasadnienia — 
Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 — Artykuł 
89 — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 — 
Artykuły 140 i 141 — Termin na otrzymanie ofert — Termin 

składania wniosków o informacje) 

(2013/C 101/06) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systi
mata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (przedsta
wiciel: N. Korogiannakis, Δικηγόρος) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciel: 
M. Wilderspin, pełnomocnik)
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Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) z dnia 9 września 
2011 r. w sprawie T-232/06 Evropaïki Dynamiki przeciwko 
Komisji oddalającego skargę mającą na celu stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji z dnia 19 czerwca 2006 r., na 
mocy której odrzucona została oferta złożona przez skarżącą 
w ramach przetargu „TAXUD/2005/AO–001” dotyczącego 
specyfikacji, opracowania, konserwacji i utrzymania systemów 
informatycznych służb celnych w związku z projektem DG ds. 
Podatków i Unii Celnej (Dz.U. 2005, S 117-115222), a także 
decyzji o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

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

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012 

Postanowienie Trybunału z dnia 10 października 2012 r. 
— ara AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), 

Allrounder SARL 

(Sprawa C-611/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — 
Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę 
Europejską — Graficzny znak towarowy A z dwoma trójkąt
nymi motywami — Wcześniejszy słowny krajowy znak towa
rowy A — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak 

prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd) 

(2013/C 101/07) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: ara AG (przedstawiciel: M. Gail, 
Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. 
Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Allrounder SARL (przedsta
wiciel: adwokat N. Boespflug) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) z dnia 22 września 
2011 r. w sprawie T-174/10 ara przeciwko OHIM — Allro
under (A z dwoma trójkątnymi motywami) oddalającego skargę 
na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 
stycznia 2010 r. (sprawa R 481/2009-1) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu między ara a Allrounder — 

Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego (Dz.U. L 78, s.1) — Graficzny znak towarowy A 
z dwoma trójkątnymi motywami — Sprzeciw właściciela słow
nego krajowego znaku towarowego „A” — Prawdopodobień
stwo wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch znaków towa
rowych — Błędna ocena charakteru odróżniającego 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) ara AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 133 z 5.5.2012. 

Postanowienie Trybunału z dnia 27 września 2012 r. — 
Brighton Collectibles, Inc. przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 

towarowe i wzory), Felmar 

(Sprawa C-624/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenia (WE) nr 40/94 i (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 
ust. 4 — Słowny wspólnotowy znak towarowy BRIGHTON 
— Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wykładnia prze
pisów prawa krajowego w przypadku względnej podstawy 

odmowy rejestracji) 

(2013/C 101/08) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Brighton Collectibles, Inc. (przedstawiciel: 
adwokat J. Horn) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. 
Folliard-Monguiral, pełnomocnik), Felmar (przedstawiciel: 
adwokat D. Monégier du Sorbier) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) z dnia 27 września 
2011 r. w sprawie T-403/10 Brighton Collectibles przeciwko 
OHIM i Felmar, którym Sąd oddalił skargę na decyzję Czwartej 
Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 czerwca 2010 r. (sprawa 
R 408/2009-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu 
pomiędzy Brighton Collectibles, Inc. a Felmar — Artykuł 
8 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 
lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 
(Dz.U. L 78, s. 1) — Słowny wspólnotowy znak towarowy 
BRIGHTON — Postępowanie w sprawie sprzeciwu oparte na 
wcześniejszych słownych i graficznych krajowych znakach 
towarowych — Brak uzasadnienia w świetle podniesionych 
praw krajowych
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