
w państwie jego siedziby. Jeżeli chodzi o możliwość przyszłych 
ulg, prawo Zjednoczonego Królestwa czyni praktycznie niemoż
liwym udowodnienie spełnienia tego warunku, ponieważ możli
wość ta jest określana „as at the time immediately after the end” 
(jako w czasie bezpośrednio po końcu) roku, w którym strata 
powstała. Warunek ten z powodów praktycznych nie jest 
możliwy do spełnienia. Okazuje się, ze prawo zakazuje jakich
kolwiek ulg z tytułu strat spółek zależnych niebędących rezy
dentami sprzecznie ze swobodą przedsiębiorczości w świetle 
wykładni dokonanej w wyroku w sprawie C-446/03 Marks 
&Spencer. 

Po drugie, nowe zasady dotyczące ulg dla grup z tytułu zagra
nicznych strat mają zastosowanie jedynie do strat poniesionych 
po dniu 1 kwietnia 2006 r., to jest po dacie wejścia w życie 
owych przepisów. Owo ograniczenie czasowe (to znaczy wyłą
czenie ulg na podstawie przepisów dla strat poniesionych przed 
tą datą) jest sprzeczne ze swobodą przedsiębiorczości. 

Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) 
wydanego w dniu 22 stycznia 2013 r. w sprawie 
T-262/00, La Vigile San Marco SpA przeciwko Komisji 
Europejskiej, wniesione w dniu 9 kwietnia 2013 r. przez 

Axitea SpA, dawniej La Vigile San Marco SpA 

(Sprawa C-174/13 P) 

(2013/C 207/05) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Axitea SpA, dawniej La Vigile San Marco 
SpA (przedstawiciele: A. Vianello, A. Bortoluzzi i A. Veronese, 
avvocati) 

Druga strona postępowania: Republika Włoska, Komisja Euro
pejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— Uchylenie lub zmiana postanowienia Sądu (czwarta izba) 
wydanego w sprawie T-262/00 i obciążenie Komisji kosz
tami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Wnoszący odwołanie podnoszą w jego uzasadnieniu niezgodne 
z prawem zastosowanie zasad wyrażonych przez Trybunał w 
wyroku w sprawie „Comitato Venezia vuole vivere” po pierwsze 
w odniesieniu do obowiązku uzasadnienia spoczywającego na 
Komisji w przypadku decyzji dotyczących pomocy państwa, a 
po drugie w odniesieniu do ciężaru dowodu odnośnie do prze
słanek art. 107 ust. 1 TFUE. 

W postanowieniu zaskarżonym niniejszym odwołaniem Sąd nie 
dostosował się do orzeczenia Trybunału w wyroku w sprawie 
„Comitato Venezia vuole vivere” z dnia 9 czerwca 2011 r., 
zgodnie z którym decyzja Komisji musi „zawierać w sobie 
wszystkie elementy istotne do jej wykonania przez władze 
krajowe”. Chociaż decyzja nie zawierała wszystkich elementów 
istotnych do jej wykonania przez władze krajowe, Sąd nie 

stwierdził żadnych nieprawidłowości metody przyjętej przez 
Komisję w spornej decyzji, co w konsekwencji naruszyło prawo. 

Zgodnie z przytoczonymi przez Trybunał w wyroku w sprawie 
„Comitato Venezia vuole vivere” zasadami dotyczącymi odzys
kania pomocy to do państwa członkowskiego, a nie do 
konkretnego beneficjenta, należy wykazanie w indywidualnym 
przypadku wystąpienia przesłanek art. 107 ust. 1 TFUE. W 
niniejszym wypadku Komisja w spornej decyzji nie wyjaśniła 
jednak „szczegółowych zasad” takiej analizy. W konsekwencji 
Republika Włoska, nie dysponując w celu zwrotu elementami 
istotnymi do wykazania, że przyznane ulgi stanowią pomoc 
państwa, postanowiła — w drodze ustawy nr 228 z dnia 
24 grudnia 2012 r. (art. 1 ust. 351 i nast.) — wbrew orzecz
nictwu wspólnotowemu odwrócić ciężar dowodu. Wykazanie, 
że rozpatrywane ulgi nie zakłócają konkurencji ani nie wpły
wają na handel między państwami członkowskimi, zdaniem 
ustawodawcy włoskiego nie spoczywa na państwie, lecz na 
przedsiębiorstwach otrzymujących pomoc w postaci zwolnienia 
ze składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli dowód ten nie 
zostanie przeprowadzony, obowiązuje domniemanie, że udzie
lona ulga może zakłócać konkurencję i wpływać na handel 
między państwami członkowskimi. Wszystko to jest w oczy
wisty sposób sprzeczne z zasadami wyrażonymi przez Trybunał 
w wyroku w sprawie „Comitato Venezia vuole vivere”. 

Odwołanie wniesione w dniu 9 kwietnia 2013 r. przez 
Marka Marszałkowskiego od wyroku Sądu (pierwszej 
izby) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie T-159/11, 
Marszałkowski przeciwko Urzędowi Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe, wzory i 

modele) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG 

(Sprawa C-177/13 P) 

(2013/C 207/06) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Marek Marszałkowski (Przedstawiciel: C. 
Sadkowski, radca prawny) 

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Mar-Ko 
Fleischwaren GmbH & Co. KG 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie w całości zaskarżonego wyroku Sądu I Instancji i 
stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(OHIM) z dnia 11 stycznia 2011 r. (sprawa R 760/2011-4) i 
nakazanie OHIM dokonania rejestracji zgłoszonego w 
imieniu wnoszącego odwołanie znaku Marko Walichnowy 
w zakresie dotyczącym towarów wymienionych w odwo 
łaniu oraz obciążenie drugiej strony w postępowaniu odwo 
ławczym kosztami niniejszego postępowania oraz kosztami 
postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji;
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