
Sentencja

Wykładni art. 3, 8 i 12 dyrektywy Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej 
w sporach o tym charakterze, rozpatrywanych łącznie, należy dokonywać w ten sposób, że pomoc prawna przyznawana przez państwo 
członkowskie forum, w którym osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w innym państwie członkowskim złożyła 
wniosek o przyznanie pomocy prawnej w sporze transgranicznym, obejmuje również poniesione przez tę osobę koszty tłumaczenia 
koniecznych dokumentów uzasadniających ten wniosek. 

(1) Dz.U. C 90 z 7.3.2016.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – Republika Czeska/Komisja Europejska

(Sprawa C-696/15 P) (1)

[Odwołanie — Transport — Dyrektywa 2010/40/UE — Wdrażanie inteligentnych systemów 
transportowych w obszarze transportu drogowego — Artykuł 7 — Przekazanie uprawnień Komisji 
Europejskiej — Granice — Rozporządzenie delegowane (UE) nr 885/2013 — Zapewnianie usług 
informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów 

użytkowych — Rozporządzenie delegowane (UE) nr 886/2013 — Dane i procedury dotyczące dostarczania 
bezpłatnie użytkownikom minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem 
drogowym — Artykuł 290 TFUE — Wyraźne określenie celów, treści, zakresu oraz czasu obowiązywania 

przekazanych uprawnień — Istotny element danej dziedziny — Utworzenie organu kontroli]

(2017/C 309/08)

Język postępowania: czeski

Strony

Wnoszący odwołanie: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller i J. Pavliš, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Buchet, P.J.O. Van Nuffel, J. Hottiaux i Z. Malůšková, 
pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 78 z 29.2.2016.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil – Francja) – ArcelorMittal 

Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Sprawa C-80/16) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Środowisko — Dyrektywa 2003/87/WE — Artykuł 10a ust. 1 — System 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej — Bezpłatny przydział 

uprawnień — Decyzja 2011/278/UE — Ważność — Zasada dobrej administracji — Ustalanie wskaźnika 
emisyjności produktu dla ciekłego metalu — Wykorzystanie danych pochodzących z „BREF” żelazo i stal 

i wytycznych w sprawie ustalania wskaźników emisyjności dla ciekłego metalu — Pojęcie „produktów 
podobnych” — Instalacje referencyjne — Obowiązek uzasadnienia)

(2017/C 309/09)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal administratif de Montreuil
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Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Strona pozwana: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Sentencja

Analiza przedłożonych pytań nie wykazała niczego, co mogłoby mieć wpływ na ważność decyzji Komisji 2011/278/UE z dnia 
27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do 
emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

(1) Dz.U. C 136 z 18.4.2016.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 lipca 2017 r. – Continental Reifen Deutschland GmbH/ 
Compagnie générale des établissements Michelin, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności 

Intelektualnej (EUIPO)

(Sprawa C-84/16 P) (1)

[Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 
1 lit. b) — Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „XKING” — Sprzeciw właściciela 

krajowych znaków towarowych i rejestracji międzynarodowej zawierającej element słowny „X” — 
Oddalenie sprzeciwu przez Izbę Odwoławczą — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 

Przeinaczenie dowodów]

(2017/C 309/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Continental Reifen Deutschland GmbH (przedstawiciele: S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, Köhn-Gerdes 
i J. Schumacher, Rechtsanwalwälte)

Druga strona postępowania: Compagnie générale des établissements Michelin (przedstawiciel: E. Carrillo, abogada), Urząd Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: M. Fischer, pełnomocnik)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Continental Reifen Deutschland GmbH pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Compagnie générale des 
établissements Michelin.

3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 211 z 13.6.2016.
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