
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — 
Steinel Vertrieb GmbH przeciwko Hauptzollamt Bielefield 

(Sprawa C-595/11) ( 1 ) 

(Polityka handlowa — Rozporządzenie (WE) nr 1470/2001 
— Rozporządzenie (WE) nr 1205/2007 — Wspólna Taryfa 
Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura Scalona — 
Ostateczne cła antydumpingowe nałożone na przywóz świet
lówek kompaktowych — Możliwość zastosowania ostatecz
nych ceł antydumpingowych do towarów zaklasyfikowanych 
do podpozycji taryfowej przewidzianej w rozporządzeniu 

antydumpingowym — Dany towar — Zakres stosowania) 

(2013/C 164/09) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Finanzgericht Düsseldorf 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Steinel Vertrieb GmbH 

Strona pozwana: Hauptzollamt Bielefield 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Finanzgericht Düsseldorf — Wykładnia rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r. nakładającego 
ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym 
poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek 
kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z 
Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 195, s. 8), zmienionego 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1322/2006 z dnia 1 września 
2006 r. (Dz.U. L 244, s. 1), oraz rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1205/2007 z dnia 15 października 2007 r. nakładającego, w 
następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 384/96, cła antydumpingowe na 
przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką 
(CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i rozsze
rzającego zakres stosowania na przywóz tego samego produktu 
wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej 
Republiki Pakistanu i Republiki Filipin (Dz.U. L 272, s. 1) — 
Stosowanie wspomnianych rozporządzeń do świetlówek 
kompaktowych z mechanizmem ściemniającym 

Sentencja 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r. 
nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym 
poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompak
towych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Repub
liki Ludowej, zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1322/2006 
z dnia 1 września 2006 r. oraz rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1205/2007 z dnia 15 października 2007 r. nakładające w 
następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 384/96, cła antydumpingowe na przywóz świetlówek 

kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i) pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej i rozszerzające zakres stosowania na przywóz tego 
samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, 
Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin, obejmują całość 
towarów, które mają takie same zasadnicze cechy jak cechy przewi
dziane przez te rozporządzenia i które jednocześnie są objęte 
podpozycją ex 8539 31 90 Nomenklatury Scalonej zawartej w załącz
niku I do rozporządzenia Rady (EWG) z dnia 23 lipca 1987 r. w 
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 254/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. Do sądu odsyłającego 
należy ocena, czy tak jest w przypadku towarów spornych w postępo
waniu głównym mimo dołączenia mechanizmu ściemniającego, lub czy 
towary sporne w postępowaniu głównym są towarami różnymi ze 
względu na to, że charakteryzują je cechy dodatkowe, które nie zostały 
określone w rzeczonych rozporządzeniach. 

( 1 ) Dz.U. C 89 z 24.3.2012. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Colloseum 

Holding AG przeciwko Levi Strauss & Co. 

(Sprawa C-12/12) ( 1 ) 

(Znaki towarowe — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — 
Artykuł 15 ust. 1 — Pojęcie rzeczywistego używania — 
Znak towarowy używany wyłącznie jako element złożonego 
znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem 

towarowym) 

(2013/C 164/10) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Bundesgerichtshof 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona powodowa: Colloseum Holding AG 

Strona pozwana: Levi Strauss & Co. 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesgerichtshof — Wykładnia art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1) — Pojęcie 
używania znaku towarowego — Uznanie, że miało miejsce 
używanie znaku towarowego stanowiącego część złożonego 
znaku towarowego w przypadku używania tego złożonego 
znaku towarowego — Uznanie, że miało miejsce używanie 
znaku towarowego, w przypadku gdy był on używany 
wyłącznie wraz z innym znakiem towarowym, a oba znaki 
towarowe były zarejestrowane osobno i łącznie jako złożony 
znak towarowy
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Sentencja 

Wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 
15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego może zostać 
spełniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który 
uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego 
złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany 
wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego 
lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym 
znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zareje
strowane jako znak towarowy. 

( 1 ) Dz.U. C 89 z 24.3.2012. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) 
— Melicha Weli Mustafa przeciwko Direktor na fond 
„Garantirani wzemanija na rabotnicite i służitelite” kym 

Nacionałnija osiguritelen institut 

(Sprawa C-247/12) ( 1 ) 

(Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności praco
dawcy — Dyrektywa 80/987/EWG — Dyrektywa 
2002/74/WE — Dyrektywa 2008/94/WE — Artykuły 2 i 3 
— Obowiązek ustanowienia gwarancji dla roszczeń pracow
ników najemnych — Możliwość ograniczenia gwarancji do 
roszczeń powstałych przed wpisaniem do rejestru handlowego 
orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego — Orze
czenie o wszczęciu postępowania upadłościowego — Skutki — 

Kontynuowanie działalności przez pracodawcę) 

(2013/C 164/11) 

Język postępowania: bułgarski 

Sąd odsyłający 

Wyrchowen administratiwen syd 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Melicha Weli Mustafa 

Strona pozwana: Direktor na fond „Garantirani wzemanija na 
rabotnicite i służitelite” kym Nacionałnija osiguritelen institut 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Wyrchowen administratiwen syd — Wykładnia art. 2 ust. 1 
dyrektywy Rady 80/987/EWG z dnia 20 października 1980 r. 
w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności 
ich pracodawcy (Dz.U. L 283, s. 23) w brzmieniu zmienionym 
dyrektywą 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 września 2002 r. zmieniającą dyrektywę Rady 

80/987/EWG (Dz.U. L 270, s. 10) — Obowiązek ustanowienia 
przez państwa członkowskie gwarancji nie tylko dla roszczeń 
pracowniczych istniejących w chwili wszczęcia postępowania 
upadłościowego wobec pracodawcy, ale również dla roszczeń, 
które mogą powstać na każdym etapie postępowania upadło 
ściowego 

Sentencja 

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek 
niewypłacalności pracodawcy należy interpretować w ten sposób, że nie 
zobowiązuje ona państw członkowskich do ustanowienia gwarancji dla 
roszczeń pracowników na każdym etapie postępowania upadłościowego 
dotyczącego pracodawcy. W szczególności nie stoi ona na przeszkodzie 
temu, by państwa członkowskie wprowadziły gwarancję jedynie dla 
roszczeń pracowniczych powstałych przed wpisaniem orzeczenia o 
wszczęciu postępowania upadłościowego do rejestru handlowego, 
mimo że orzeczenie to nie zarządza zaprzestania działalności przez 
pracodawcę. 

( 1 ) Dz.U. C 235 z 4.8.2012. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság (Węgry) w dniu 12 lutego 2013 r. — GSV 
przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi 

Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága 

(Sprawa C-74/13) 

(2013/C 164/12) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd odsyłający 

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: GS Kft. 

Strona pozwana: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi 
Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy można uznać, że materiał 

— białego koloru, 

— prostokątny, 

— który jest materiałem tkanym, 

— wykonanym splotem skręconym, 

— których wątek tkacki złożony jest z dwóch włókien,
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