
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 lipca 2012 r. — 
Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & 

Co. KG, Sanha Italia Srl przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-264/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgod
nione praktyki — Sektor złączy miedzianych i ze stopów 
miedzi — Wartość dowodowa oświadczeń złożonych w ramach 

polityki łagodzenia sankcji) 

(2012/C 295/22) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha 
Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl (przedstawiciel: J. 
Brück, Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
V. Bottka i R. Sauer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 
marca 2011 r. w sprawie T-379/06 Kaimer i in. przeciwko 
Komisji, mocą którego Sąd częściowo oddalił skargę skarżących 
mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
C(2006) 4180 wersja ostateczna z dnia 20 września 2006 r. 
dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 WE i art. 53 
porozumienia EOG w sprawie kartelu w sektorze złączy 
miedzianych i ze stopów miedzi lub, tytułem żądania ewentual
nego, obniżenie grzywny nałożonej na skarżących — Przeina
czenie dowodów — Błędna ocena wartości dowodowej oświad
czeń złożonych w ramach polityki łagodzenia sankcji — Naru
szenie art. 6 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone 

2) Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. 
KG i Sanha Italia Srl zostają obciążone kosztami postępowania 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.9.2011. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 lipca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour d'appel de Lyon — Francja) — 
Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur 
principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, 
Direction régionale des douanes et droits indirects de 
Lyon, Administration des douanes et droits indirects 
przeciwko Société Rohm & Haas Electronic Materials 
CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société 

Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch 

(Sprawa C-336/11) ( 1 ) 

(Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomen
klatura scalona — Tarcze polerskie przeznaczone wyłącznie do 
maszyn do obróbki płytek półprzewodnikowych — Pozycje 
taryfowe 3919 i 8466 (lub 8486) — Pojęcia „części” lub 

„akcesoria”) 

(2012/C 295/23) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour d'appel de Lyon 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Receveur principal des douanes de Roissy Sud, 
Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, 
Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, 
Administration des douanes et droits indirects 

Strona pozwana: Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP 
Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & 
Haas Europe Trading APS-UK Branch 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour d'appel de Lyon — Wykładnia załącznika I do rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia z dnia 23 lipca 1987 r. 
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w 
sprawie Wspólnej taryfy celnej (Dz.U. L 256, s. 1), zmienionego 
rozporządzeniami Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 
października 2006 r. (Dz.U. L 301, s. 1) i nr 1214/2007 z 
dnia 20 września 2007 r. (Dz.U. L 286, s. 1) — Tarcze poler
skie przeznaczone wyłącznie do maszyn do obróbki płytek 
półprzewodnikowych — Pozycje taryfowe 3919 i 8466 — 
Pojęcia „części” lub „narzędzi wymiennych” — Zwolnienie — 
Zwrot należności celnych 

Sentencja 

Wykładni Nomenklatury scalonej zawartej w załączniku I do rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy 
celnej w jej wersjach wynikających kolejno z rozporządzeń Komisji 
(WE): nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r., nr 1810/2004 
z dnia 7 września 2004 r., nr 1719/2005 z dnia 27 października 
2005 r. i nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r., zmie
niających załącznik I do rozporządzenia nr 2658/87, należy doko
nywać w ten sposób, że tarcze polerskie przeznaczone do maszyny do 
obróbki materiałów półprzewodnikowych — która to maszyna jako 
taka należy do pozycji taryfowej 8464 (lub do pozycji 8486 od 
dnia 1 stycznia 2007 r.) — przywożone bez rzeczonej maszyny, w 
formie krążków z otworem w środku, składających się z twardej 
warstwy poliuretanu, warstwy pianki poliuretanowej, warstwy kleju
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oraz z plastikowej warstwy ochronnej, które nie zawierają żadnej części 
metalowej ani żadnej substancji ściernej i są używane do polerowania 
płytek (wafers) za pomocą płynu ściernego, i muszą być wymieniane z 
częstotliwością zależną od stopnia ich zużycia, należą do podpozycji 
3919 90 10 jako samoprzylepne, płaskie kształty, inne niż kwadra
towe lub prostokątne, z tworzyw sztucznych. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.9.2011. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 lipca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour d’appel de Bruxelles — Belgia) — Pie 
Optiek przeciwko Bureau Gevers, European Registry for 

Internet Domains 

(Sprawa C-376/11) ( 1 ) 

(Internet — Domena najwyższego poziomu.eu — Rozporzą
dzenie (WE) nr 874/2004 — Nazwy domeny — Rejestracja 
stopniowa — Artykuł 12 ust. 2 — Pojęcie „licencjobiorca 
wcześniejszych praw” — Osoba upoważniona przez właści
ciela znaku towarowego do zarejestrowania we własnym imie
niu, lecz na rzecz tego właściciela, nazwy domeny tożsamej ze 
znakiem towarowym lub podobnej do znaku towarowego — 
Brak zezwolenia na inne używanie oznaczenia jako znaku 

towarowego) 

(2012/C 295/24) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour d’appel de Bruxelles 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Pie Optiek 

Strona pozwana: Bureau Gevers, European Registry for Internet 
Domains 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour d’appel de Bruxelles — Wykładnia art. 12 ust. 2 oraz 
art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły porządku 
publicznego [polityki prowadzonej w interesie ogólnym] doty
czące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego 
poziomu.eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.U. L 162, s. 
40) — Wykładnia art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 
2002 r. w sprawie wprowadzania w życie domeny najwyższego 
poziomu.eu (Dz.U. L 113, s. 1) — Rejestracje o charakterze 
spekulacyjnym i stanowiące nadużycie — Pojęcie „licencjobiorca 
wcześniejszych praw” — Osoba upoważniona przez właściciela 
znaku towarowego do zarejestrowania we własnym imieniu, 
lecz na rzecz licencjodawcy, nazwy domeny tożsamej ze 
znakiem towarowym lub podobnej do znaku towarowego, 
lecz nieupoważniona do innego używania tego oznaczenia 
jako znaku towarowego — Nazwa zarejestrowana pomimo 
braku „prawa lub uzasadnionego interesu” 

Sentencja 

Artykuł 12 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 
874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiającego reguły 
porządku publicznego [polityki prowadzonej w interesie ogólnym] doty
czące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu.eu 
oraz zasady regulujące rejestrację należy interpretować w ten sposób, że 
w sytuacji gdy dane wcześniejsze prawo jest prawem, którego przed
miotem jest znak towarowy, wyrażenie „licencjobiorcy wcześniejszych 
praw” nie obejmuje osoby, która została upoważniona przez właściciela 
znaku towarowego wyłącznie do dokonania rejestracji we własnym 
imieniu, lecz na rzecz tego właściciela, nazwy domeny tożsamej ze 
znakiem towarowym lub podobnej do tego znaku towarowego, nie 
będąc przy tym uprawnioną do jego komercyjnego wykorzystywania 
zgodnie z jego swoistymi funkcjami. 

( 1 ) Dz.U. C 298 z 8.10.2011. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 lipca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluñ — 
Hiszpania) — International Bingo Technology, S.A. 
przeciwko Tribunal Económico Administrativo Regional 

de Cataluña (TEARC) 

(Sprawa C-377/11) ( 1 ) 

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 11 część A ust. 1 lit. a), 
art. 17 ust. 5 i art. 19 ust. 1 — Prowadzenie gier w bingo — 
Prawny obowiązek przekazania graczom części ceny sprzedaży 
plansz w postaci wygranych — Obliczanie podstawy opodat

kowania) 

(2012/C 295/25) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: International Bingo Technology, S.A. 

Strona pozwana: Tribunal Económico Administrativo Regional de 
Cataluña (TEARC) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Wykładnia art. 
11 część A ust. 1 lit. a), art. 17 ust. 5 i art. 19 ust. 1 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 (Dz.U. L 145, s. 1) — Podstawa opodatkowania — 
Prowadzenie gier w bingo — Sprzedaż plansz pozwalających 
graczom na udział w grze — Wykorzystanie części pobranych 
w ten sposób sum na wypłaty wygranych dla wygrywających 
graczy.
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