
2) Do sądu krajowego należy zweryfikowanie, czy inne środki lub 
środki niepodlegające zainstalowaniu na konsoli mogłyby — 
wciąż zapewniając porównywalny poziom ochrony praw podmiotu 
praw autorskich — stanowić mniejszą ingerencję w działania osób 
trzecich lub ustanawiać mniej ograniczeń dla owych działań. W 
tym celu istotne jest w szczególności uwzględnienie kosztów zwią
zanych z różnymi rodzajami środków technologicznych, aspektów 
technicznych i praktycznych ich wprowadzenia oraz rezultatów 
porównania skuteczności tych różnych rodzajów środków technolo
gicznych w zakresie ochrony praw podmiotu praw autorskich, przy 
czym skuteczność ta nie musi jednak być absolutna. Do sądu 
krajowego należy również ustalenie celu urządzeń, produktów czy 
części składowych umożliwiających obejście wspomnianych środków 
technologicznych. W tym względzie, w zależności od okoliczności, 
szczególne znaczenie będzie miał dowód na to, w jaki sposób owe 
urządzenia, produkty czy części składowe są faktycznie używane 
przez osoby trzecie. Sąd krajowy może między innymi przeanali
zować, jak często omawiane urządzenia, produkty lub części skła
dowe są faktycznie wykorzystywane z naruszeniem praw autorskich 
oraz jak często są one wykorzystywane do celów, które nie naru
szają rzeczonych praw. 

( 1 ) Dz.U. C 295 z 29.9.2012. 
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Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich 

Strona w postępowaniu głównym 

Susanne Sokoll-Seebacher 

Przy udziale: Agnes Hemetsberger, następcy prawnego Susanny 
Zehetner 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — 

Wykładnia art. 49 TFUE oraz art.16 i 47 Karty praw podsta
wowych Unii Europejskiej — Przepisy państwa członkowskiego 
uzależniające wydanie koncesji na prowadzenie apteki od oceny 
potrzeb rynku opartej na pewnej liczbie złożonych i niemal 
nieprzewidywalnych kryteriów 

Sentencja 

Artykuł 49 TFUE, a zwłaszcza wymóg spójności w realizacji wyzna
czonego celu, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on 
uregulowaniu państwa członkowskiego takiemu jak stanowiące przed
miot postępowania głównego, które ustanawia jako podstawowe kryte
rium weryfikacji istnienia potrzeby utworzenia nowej apteki rygory
styczny limit liczby „osób do zaopatrzenia na stałe”, gdy właściwe 
organy krajowe nie mają możliwości odstępstwa od tego ograniczenia 
w celu uwzględnienia lokalnych uwarunkowań geograficznych. 

( 1 ) Dz.U. C 331 z 27.10.2012. 

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 stycznia 
2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der 
Nederlanden — Niderlandy) — X BV przeciwko 

Staatssecretaris van Financiën 

(Sprawa C-380/12) ( 1 ) 

(Pozycje taryfowe — Ziemia odbarwiająca — Dział 25 
Nomenklatury scalonej — Pozycja taryfowa 2508 — Pojęcie 
„produktów przemytych” — Usuwanie zanieczyszczeń bez 
powodowania zmian struktury produktu — Dział 38 

Nomenklatury scalonej — Pozycja taryfowa 3802) 

(2014/C 93/14) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: X BV 

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Hoge Raad der Nederlanden — Wspólna taryfa celna — Klasy
fikacja towarów — Ziemia odbarwiająca — Zaklasyfikowanie 
do podpozycji 2508 40 00 lub podpozycji 3802 90 00 
Nomenklatury scalonej — Pojęcie usuwania zanieczyszczeń w 
rozumieniu uwagi 1 do działu 25 Nomenklatury scalonej
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