
Annalisa Di Grigoli, Antonio Evangelisti, Marco Brecciaroli, 
Cardoso Wandenberg, Fabrizio Villamaina, Sandro Rossi, 
Fabrizio Di Somone, Debora Falasca, Elisabetta Serrano, Claudio 
Bandini, Bruno Piromallo, Maurizio Pesce, Mirko Capogrossi, 
Giovanni Barilotti, Stefano Petitti, Paolo Ricci, Vincenzo Curto, 
Luci Di Luzio, Gianfrancesco Argiro', Magdi Gou Bial, Secondo 
Uffreduzzi, Fausto Menotti, Danilo Valdambrini, Andrea Orfei, 
Daniele Silvestrini, Maurizio Borzi, Flavio Piromalli, Carlo 
Campanari, Volodymyr Lupu, Solution Car scarl, Paolo De 
Santis, Michele Rienzi, Roberta Rinaldi, BPS Autonoleggio scarl, 
Sebastiano Favara, Stefano Calabretta, Adriano Carducci, 
Giuseppa Gabriello, Modestino Capaccio, Mario Paruzza, Massi
miliano Casu, Luciano Gulizia, Planet Service scarl, Fabio 
Belmonte, Fabrizio Romagnoli, Italo Ratta, Fabio Martella, Ilario 
Fiano, Coop Michelangelo, Michele Falcione, Roberto Natalizia, 
Claudio Botticelli, Odoardo Palombelli, Mario rondeoni, Massi
miliano Dionisi, Luigi Vitrano, Stefano Iovino, Merella Miche
ciivo, Daniele Latorre, Walter Luccaferri, Bruno Iannone, 
Mariannina Tesone, Alessandro Polidoro, Giorgio Scortichini, 
Fabio Atturi, Leonardo Coop, Coop Sia A Srl, Marco Lucaferri, 
Roberto Turchetti, Corrado Mortillaro, Gianrico Lanternari, 
Sandro Baronciani, Ugo Mecchia, Flavio Meroni, Giuseppina 
Berchicci, Enrico Poddi, Nicola Solipacca, Franco Perazzola, 
Agostino Di Sciullo, Sergio Angeletti, Patrizio Tesi, Fabio 
Carrozi, Tommaso Pagani, Marco Stivoli, Roberto Miglio, 
Professional Car Service Snc, Massimo Mongiovi, Roberto 
Corona, (C-419/12), Anitrav — Associazione Nazionale Imprese 
Trasporto Viaggiatori (C-420/12) 

Strony pozwane: Roma Capitale, Regione Lazio (C-420/12) 

Przy udziale: UGL Taxi — Unione Generale del Lavoro Taxi e.a., 
Codacons — Coordinamento delle associazioni per la tutela 
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (C-420/12), 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio — Wykładnia 
art. 26, 49, 90 TFUE, art. 3 TUE w związku z art. 4 ust. 3 TUE 
i art. 3, 4, 5 i 6 TFUE, art. 101 i 102 TFUE — Usługa najmu 
pojazdów z kierowcą — Uregulowania krajowe uzależniające 
świadczenie tej usługi od posiadania licencji wydawanej przez 
gminy i zobowiązujące posiadaczy takiej licencji do dyspono
wania normalną bazą pojazdów oraz siedzibą na terenie gminy, 
która wydała licencję, oraz do rozpoczęcia i zakończenia świad
czenia usługi na tym samym terenie 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy do 
rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożonych przez Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Wło
chy) postanowieniami z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawach połą
czonych C-419/12 i C-420/12 w zakresie, w jakim owe wnioski 
dotyczą wykładni art. 49 TFUE. W zakresie, w jakim rzeczone wnioski 
dotyczą wykładni innych przepisów prawa Unii, są one niedopusz
czalne. 

( 1 ) Dz.U. C 366 z 24.11.2012. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 lutego 2014 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Curtea de Apel Oradea — Rumunia) — SC 
Fatorie SRL przeciwko Direcția Generală a Finanțelor 

Publice Bihor 

(Sprawa C-424/12) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Podatek VAT — Dyrektywa 
2006/112/WE — Procedura odwrotnego obciążenia — 
Prawo do odliczenia — Zapłata podatku usługodawcy — 
Brak obowiązkowych wzmianek — Zapłata nienależnego 
podatku VAT — Utrata prawa do odliczenia — Zasada 

neutralności podatkowej — Zasada pewności prawa) 

(2014/C 93/17) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd odsyłający 

Curtea de Apel Oradea 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: SC Fatorie SRL 

Strona pozwana: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Curtea de Apel Oradea — Wykładnia dyrektywy Rady 
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) 
— Utrata prawa do odliczenia podatku VAT z uwagi na brak 
wzmianki na fakturze dotyczącej zastosowania systemu odwrot
nego obciążenia — Zasada pewności prawa — Decyzja naka
zująca zapłacenie kwoty odliczonego błędnie podatku VAT 
wraz z odsetkami za zwłokę po wydaniu nieodwołalnej decyzji 
przyznającej prawo do odliczenia — Zasada neutralności podat
kowej — Zapłacenie podatku VAT błędnie określonego na 
fakturze przez osobę trzecią — Brak działań ze strony organów 
podatkowych w celu skorygowania faktury oraz niemożność 
późniejszego dokonania korekty 

Sentencja 

1) W ramach transakcji objętej systemem odwrotnego obciążenia, w 
okolicznościach takich jak okoliczności postępowania głównego, 
dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz 
zasada neutralności podatkowej nie sprzeciwiają się sytuacji, w 
której usługobiorca zostaje pozbawiony prawa do odliczenia 
podatku od wartości dodanej, który nienależnie zapłacił usługo
dawcy na podstawie błędnie sporządzonej faktury, również 
wówczas, gdy korekta tego błędu jest niemożliwa z uwagi na 
upadłość rzeczonego usługodawcy.
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2) Zasada pewności prawa nie sprzeciwia się praktyce administra
cyjnej krajowych organów podatkowych polegającej na cofnięciu 
— przed upływem terminu przedawnienia — decyzji, na mocy 
której przyznały one podatnikowi prawo do odliczenia podatku od 
wartości dodanej przy jednoczesnym zażądaniu od niego, w wyniku 
nowej kontroli, zapłaty tego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. 

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

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 lutego 2014 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Svea hovrätt — Szwecja) — Nils Svensson, 
Sten Sjögren, Madelaine Sahlman i Pia Gadd przeciwko 

Retriever Sverige AB 

(Sprawa C-466/12) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — 
Prawo autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 
2001/29/WE — Społeczeństwo informacyjne — 
Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i 
pokrewnych — Artykuł 3 ust. 1 — Publiczne udostępnianie 
— Pojęcie — Linki internetowe (linki, na które można 

kliknąć) umożliwiające dostęp do utworów chronionych) 

(2014/C 93/18) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd odsyłający 

Svea hovratt 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman 
i Pia Gadd 

Strona pozwana: Retriever Sverige AB 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Svea 
Hovrätt — Wykładnia art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w 
sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i 
pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, 
s. 10) — Strona internetowa z funkcją wyszukiwania i śledzenia 
informacji, umożliwiająca abonentom skorzystanie z usługi 
odpłatnego dostępu do utworów chronionych — Zamieszczanie 
przez podmiot niebędący autorem utworu ani osobą, której 
przysługują prawa do tego utworu, na stronie internetowej 
tego podmiotu, linku umożliwiającego dostęp do utworu 

Sentencja 

1) Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeń
stwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że nie 
stanowi czynności publicznego udostępnienia w rozumieniu tego 

przepisu udostępnienie na stronie internetowej linków, na które 
można kliknąć, odsyłających do utworów chronionych ogólnie 
dostępnych na innej stronie internetowej. 

2) Artykuł ust. 1 dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten 
sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkow
skie mogło przyznać podmiotom prawa autorskiego szerszą 
ochronę w drodze ustanowienia przepisu przewidującego, że pojęcie 
publicznego udostępniania obejmuje szerszy zakres działań niż 
działania wymienione w tym przepisie. 

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

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 lutego 2014 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — H. 
Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG przeciwko 

Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH 

(Sprawa C-479/12) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna — Wzory 
wspólnotowe — Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 — Artykuł 
7 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 88 i art. 89 ust. 1 
lit. a) i d) — Niezarejestrowany wzór wspólnotowy — 
Ochrona — Udostępnienie publiczne — Nowość — Postępo
wanie o naruszenie — Ciężar dowodu — Przedawnienie — 

Prekluzja — Prawo znajdujące zastosowanie) 

(2014/C 93/19) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Bundesgerichtshof 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG 

Strona pozwana: Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna 
GmbH 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesgerichtshof — Wykładnia art. 7 ust. 1 akapit pierwszy, 
art. 11 ust. 2, art. 19 ust. 2 i art. 89 ust. 1 lit. a) i d) rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w 
sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1) — 
Pojęcie publicznego udostępnienia — Ciężar dowodu w zakresie 
naśladownictwa niezarejestrowanego wzoru — Wzór przedsta
wiony na stoisku wystawowym poza zwykłym zakresem obser
wacji rynku przez środowisko wyspecjalizowane i ujawniony 
przedsiębiorcy z wyspecjalizowanego sektora bez warunku 
zachowania poufności — Termin przedawnienia prawa do 
zakazania osobom trzecim używania wzoru — Prekluzja — 
Ustalenie prawa właściwego dla sporów w dziedzinie naruszenia 
i unieważnienia praw do wzorów wspólnotowych
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