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C 419/19

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 21 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – postępowanie karne przeciwko
Etablissements Fr. Colruyt NV
(Sprawa C-221/15) (1)
(Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2011/64/UE — Artykuł 15 ust. 1 — Swoboda ustalania przez
producentów i importerów maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych — Przepisy
krajowe zakazujące sprzedawcom detalicznym sprzedaży tego rodzaju wyrobów po cenach niższych niż
wskazane na znaku akcyzy — Swobodny przepływ towarów — Artykuł 34 TFUE — Sposoby prowadzenia
sprzedaży — Artykuł 101 w związku z art. 4 ust. 3 TUE)
(2016/C 419/23)
Język postępowania: niderlandzki
Sąd odsyłający
Hof van beroep te Brussel

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym
Etablissements Fr. Colruyt NV

Sentencja
1) Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do
wyrobów tytoniowych należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie istnieniu uregulowań krajowych, takich jak te
rozpatrywane w postępowaniu głównym, które zakazują sprzedawcom detalicznym sprzedaży wyrobów tytoniowych po cenie
jednostkowej niższej niż cena wskazana przez producenta lub importera na znaku akcyzy umieszczonym na tych wyrobach, jeżeli cena
ta została swobodnie ustalona przez producenta lub importera.
2) Artykuł 34 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie istnieniu uregulowań krajowych, takich jak te
rozpatrywane w postępowaniu głównym, które zakazują sprzedawcom detalicznym sprzedaży wyrobów tytoniowych po cenie
jednostkowej niższej niż cena wskazana przez producenta lub importera na znaku akcyzy umieszczonym na tych wyrobach, jeżeli cena
ta została swobodnie określona przez importera.
3) Artykuł 101 TFUE w związku z art. 4 ust. 3 TUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie istnieniu
uregulowań krajowych, takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, zakazujących sprzedawcom detalicznym sprzedaży
wyrobów tytoniowych po cenie jednostkowej niższej niż cena, którą producent lub importer wskazał na znaku akcyzy umieszczonym
na tych wyrobach.

(1)

Dz.U. C 262 z 10.8.2015.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy) – combit Software GmbH/
Commit Business Solutions Ltd
(Sprawa C-223/15) (1)
[Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Znak towarowy Unii Europejskiej —
Jednolity charakter — Stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyłącznie na części
terytorium Unii — Zakres terytorialny zakazu, o którym mowa w art. 102 wspomnianego rozporządzenia]
(2016/C 419/24)
Język postępowania: niemiecki
Sąd odsyłający
Oberlandesgericht Düsseldorf
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C 419/20

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2016

Strony w postępowaniu głównym
Strona wnosząca apelację: combit Software GmbH
Druga strona postępowania: Commit Business Solutions Ltd

Sentencja
Artykuł 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. b) i art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku gdy sąd orzekający w sprawach unijnych znaków
towarowych ustali, że używanie oznaczenia stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnego znaku
towarowego w części Unii Europejskiej, ale że takie prawdopodobieństwo nie istnieje w innej części tego terytorium, sąd ten jest
zobowiązany stwierdzić naruszenie praw wyłącznych przysługujących z tytułu danego znaku i orzec zakaz używania wspomnianego
oznaczenia w stosunku do całości terytorium Unii Europejskiej, z wyjątkiem tej części tego obszaru, dla której ustalone zostało
niewystępowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
(1)

Dz.U. C 294 z 7.9.2015.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 września 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony przez Vredegerecht te Ieper – Belgia) – Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey
(Sprawa C-261/15) (1)
[Transport kolejowy — Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 — Prawa i obowiązki pasażerów — Brak
biletu — Brak zapłaty w terminie — Czyn zabroniony]
(2016/C 419/25)
Język postępowania: niderlandzki
Sąd odsyłający
Vredegerecht te Ieper

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV
Strona pozwana: Gregory Demey

Sentencja
Artykuł 6 ust. 2 zdanie ostatnie załącznika A do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r.,
zmienionej protokołem wprowadzającym zmiany do COTIF z dnia 3 czerwca 1999 r., zawartego w załączniku I do rozporządzenia
(WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów
w ruchu kolejowym należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym, iż osoba,
która podróżuje pociągiem bez odpowiedniego biletu i która nie uregulowała swojej sytuacji poprzez zapłatę odpowiednich kwot
w terminach przewidzianych w tych przepisach, nie jest związana stosunkiem umownym z przedsiębiorstwem kolejowym.
(1)

Dz.U. C 270 z 17.8.2015.

