
szczególności ustalenie rozpoczęcia jego biegu, są wystarczająco precy
zyjne, jasne i przewidywalne, aby umożliwić podatnikom znajomość ich 
praw oraz upewnienie się, że ci ostatni są w stanie skorzystać z 
przywilejów podatkowych przewidzianych przez przepisy rzeczonej 
dyrektywy. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 12.3.2011. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 października 
2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Austrii 

(Sprawa C-614/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 95/46/WE — Przetwarzanie danych osobowych i 
swobodny przepływ tych danych — Ochrona osób fizycznych 
— Artykuł 28 ust. 1 — Krajowy organ nadzorczy — 
Niezawisłość — Urząd nadzorczy i Bundeskanzleramt — 

Powiązania osobowe i organizacyjne) 

(2012/C 379/09) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Marten
czuk i B.-R. Killmann, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Europejski Inspektor 
Ochrony Danych (EIOD) (przedstawiciele: H. Kranenborg, I. 
Chatelier i H. Hijmans, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciel: G. Hesse, 
pełnomocnik.) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Federalna 
Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i J. Möller, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 28 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 95/46/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 
(Dz.U. L 281, s. 31) — Spoczywający na państwach członkow
skich obowiązek zapewnienia, że krajowe organy nadzorcze, 
którym powierzono nadzór nad przetwarzaniem danych osobo
wych, wykonują swe zadania w sposób całkowicie niezależny 
— Ścisłe powiązania osobowe i organizacyjne istniejące 
pomiędzy tym organem nadzorczym a Bundeskanzleramt 
(urzędem kanclerza federalnego) — Poddanie tego organu 
nadzorczego nadzorowi Bundeskanzler (kanclerza federalnego) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując wszelkich przepisów potrzebnych, aby obowiązujące 
w Austrii ustawodawstwo spełniało kryterium niezależności 
Datenschutzkommission (komisji ochrony danych), a dokładniej 
tworząc ramy prawne, na mocy których: 

— członek zarządzający Datenschutzkommission jest urzędnikiem 
federalnym podlegającym nadzorowi służbowemu, 

— urząd Datenschutzkommission jest włączony do służb Bundes
kanzleramt i 

— Bundeskanzler posiada bezwarunkowe prawo do uzyskania 
informacji na temat wszelkich aspektów zarządzania Datens
chutzkommission, 

Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na 
mocy art. 28 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 95/46/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez 
Komisję Europejską. 

3) Republika Federalna Niemiec i Europejski Inspektor Ochrony 
Danych pokrywają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 72 z 5.3.2011. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 października 
2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Czeskiej 

(Sprawa C-37/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dopuszczalność — Rozporządzenie nr 1234/2007 — Artykuł 
115 — Załącznik XV — Punkt I ust. 2 — Dodatek do 
załącznika XV — Część A — Nazwy handlowe „masło” i 
„tłuszcz mleczny do smarowania” — Nazwa handlowa 
„pomazánkové máslo” (masło do smarowania) — Wykaz 

odstępstw) 

(2012/C 379/10) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: Z. Malů 
šková i H. Tserepa-Lacombe, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, 
T. Müller i J. Očková, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 115 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (Dz.U. L 299, s. 1) w związku z pkt I 
ust. 2 załącznika XV do tego rozporządzenia, a także częścią A 
dodatku do tego załącznika — Uregulowania państwa człon
kowskiego zezwalające na sprzedaż produktu odpowiadającego 
nazwie handlowej „tłuszcz mleczny do smarowania” pod nazwą 
handlową „Pomazánkové máslo” (masło do smarowania)
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Sentencja 

1) Zezwalając na sprzedaż pomazánkovégo másla (masła do smaro
wania) pod nazwą handlową „máslo” (masło), mimo że produkt 
ten zawiera mniej niż 80 % tłuszczu mlecznego i odpowiednio 
powyżej 16 % wody i powyżej 2 % suchej masy beztłuszczowej, 
Republika Czeska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 115 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych 
produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organi
zacji rynku”), w związku z pkt I ust. 2 akapity pierwszy i drugi 
załącznika XV do owego rozporządzenia oraz części A pkt 1 i 4 
dodatku do tego załącznika. 

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 12.3.2011. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 października 
2012 r. — Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, 
Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) przeciwko José Manuel Baena 

Grupo SA 

(Sprawy połączone C-101/11 P i C-102/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wzór wspólnotowy — Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 6/2002 — Artykuł 6, art. 25 ust. 1 lit. b) i e) 
oraz art. 61 — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedsta
wiający siedzącą postać — Wcześniejszy graficzny wspól
notowy znak towarowy — Odmienne całościowe wrażenie 
— Stopień swobody twórcy — Poinformowany użytkownik 

— Zakres kontroli sądowej — Brak uzasadnienia) 

(2012/C 379/11) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel 
(przedstawiciel: S. Míguez Pereira, abogada), Urząd Harmonizacji 
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(OHIM) (przedstawiciele: J. Crespo Carrillo i A. Folliard-Mongui
ral, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: José Manuel Baena Grupo (przedsta
wiciel: A. Canela Giménez, abogada) 

Przedmiot 

Odwołania od wyroku Sądu (siódma izba) z dnia 16 grudnia 
2010 r. w sprawie T-513/09 Baena Grupo przeciwko OHIM — 
Neuman i Galdeano del Sel (Siedząca postać), na mocy którego 
Sąd stwierdził nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 14 października 2009 r. 
(sprawa R 1323/2008-3) 

Sentencja 

1) Odwołania zostają w części odrzucone i w pozostałym zakresie 
oddalone. 

2) H. Neuman i A. Galdeano del Sel ponoszą własne koszty, jak 
również koszty poniesione przez José Manuel Baena Grupo SA w 
związku z postępowaniem odwoławczym w sprawie C-101/11 P. 

3) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) ponosi własne koszty, jak również 
koszty poniesione przez José Manuel Baena Grupo SA w związku 
z postępowaniem odwoławczym w sprawie C-102/11 P. 

( 1 ) Dz.U. C 130 z 30.4.2011. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 października 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England 
& Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — 
Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish 
Football League, PA Sport UK Ltd przeciwko Sportradar 

GmbH, Sportradar AG 

(Sprawa C-173/11) ( 1 ) 

(Dyrektywa 96/9/WE — Ochrona prawna baz danych — 
Artykuł 7 — Prawo sui generis — Baza danych dotyczących 
rozgrywek w odbywających się mistrzostwach piłki nożnej — 
Pojęcie „wtórnego wykorzystania” — Umiejscowienie 

czynności polegającej na wtórnym wykorzystaniu) 

(2012/C 379/12) 

Język postępowania: angielski 

Sąd odsyłający 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League 
Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd 

Strona pozwana: Sportradar GmbH, Sportradar AG 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — 
Wykładnia dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej 
baz danych (Dz.U. L 77, s. 20), a w szczególności art. 7 tej 
dyrektywy — Prawo twórcy bazy danych do zakazania pobie
rania danych lub wtórnego wykorzystywania części zawartości 
takiej bazy — Pojęcia „pobieranie danych” i „wtórne wykorzys
tanie” (art. 7 ust. 2 dyrektywy) — Baza danych zawierająca 
informacje o odbywających się meczach piłki nożnej („Footbal 
Live”)
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