
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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