
Sentencja 

Dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, a także zasady 
równoważności i skuteczności należy interpretować w ten sposób, że nie 
sprzeciwiają się one przepisom państwa członkowskiego, takim jak 
rozpatrywane w postępowaniu głównym, zgodnie z którymi w odnie
sieniu do powództw o nakazanie zaprzestania szkodliwych praktyk 
wnoszonych przez stowarzyszenia konsumentów, po pierwsze, takie 
powództwo powinno być wniesione do sądu miejsca siedziby lub 
zamieszkania pozwanego, a po drugie, orzeczenie stwierdzające brak 
właściwości miejscowej wydane przez sąd pierwszej instancji jest nieza
skarżalne. 

( 1 ) Dz.U. C 379 z 8.12.2012. 

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht Düsseldorf — Niemcy) — 
HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau 

przeciwko Hauptzollamt Duisburg 

(Sprawa C-450/12) ( 1 ) 

(Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomen
klatura scalona — Pozycje 7307 i 7321 — Zestawy rur do 
pieców — Pojęcia „części” pieców i „łączników rur lub 

przewodów rurowych”) 

(2014/C 45/22) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Finanzgericht Düsseldorf 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelo
fenbau 

Strona pozwana: Hauptzollamt Duisburg 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Finanzgericht Düsseldorf — Wykładnia załącznika I do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 
1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz 
w sprawie Wspólnej taryfy celnej (Dz.U. L 256, s. 1) zmienio
nego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 
września 2008 r. (Dz.U. L 291, s. 1) — Wykładnia pozycji 
7307 i 7321 — Klasyfikacja rur do pieców 

Sentencja 

Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury 

taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w wersji 
wynikającej z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 
września 2008 r., należy interpretować w ten sposób, że zestaw rur do 
pieców, tego rodzaju co zestaw sporny w postępowaniu głównym, który 
składa się z kolanka rurowego o kącie 90°, ze stali, o średnicy 
zewnętrznej wynoszącej 154 mm i wymiarach zewnętrznych wynoszą
cych 495 mm x 595 mm, pokryty lakierem odpornym na wysokie 
temperatury, wyposażony w klapkę zamykającą umożliwiającą czysz
czenie wnętrza, przyłącze kominowe i dopasowaną zaślepkę, podlega 
klasyfikacji w ramach pozycji 7321 owej nomenklatury jako stalowa 
część pieca. 

( 1 ) Dz.U. C 389 z 15.12.2012. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — 

Niderlandy) — w postępowaniu wszczętym przez X 

(Sprawa C-486/12) ( 1 ) 

(Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych — Dyrektywa 95/46/WE — Warunki 

wykonywania prawa dostępu — Pobór nadmiernych opłat) 

(2014/C 45/23) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 

Strona w postępowaniu głównym 

X 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Gerechtshof te's-Hertogenbosch — Niderlandy — Wykładnia 
art. 12 lit. a) tiret drugie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
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) — Prawo dostępu do danych — Podanie do wiado
mości danych stanowiących przedmiot przetwarzania — Pojęcie 
— Udzielenie dostępu do danych — Pobieranie opłaty 

Sentencja 

1) Artykuł 12 lit. a) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobod
nego przepływu tych danych powinien być interpretowany w ten 
sposób, że nie sprzeciwia się on poborowi opłaty przy okazji 
udzielania przez organ publiczny informacji o danych osobowych
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