
Sentencja

Dla celów stosowania obniżonego podatku akcyzowego na piwo, przewidziana w art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 
19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych przesłanka, 
wedle której browar nie może działać na mocy licencji, nie jest spełniona, jeżeli dany browar produkuje swe piwo zgodnie 
z porozumieniem upoważniającym go do posługiwania się znakami towarowymi i metodami produkcji podmiotu trzeciego. 

(1) Dz.U. C 261 z 11.8.2014.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 maja 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Landgericht Krefeld – Niemcy) – Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb. 

Deutschland GmbH

(Sprawa C-322/14) (1)

[Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach 
cywilnych i handlowych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 23 — Umowa prorogacyjna — 
Wymogi formalne — Elektroniczny przekaz umożliwiający trwały zapis umowy — Pojęcie — Warunki 

ogólne sprzedaży, z którymi można zapoznać się i które można wydrukować za pośrednictwem hiperlinku 
umożliwiającego ich wyświetlenie w nowym oknie — Technika akceptacji przez „kliknięcie” (click 

wrapping)]

(2015/C 236/26)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landgericht Krefeld

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Jaouad El Majdoub

Strona pozwana: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Sentencja

Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku umowy 
sprzedaży takiej jak sporna w postępowaniu głównym, zawartej drogą elektroniczną, która to umowa zawiera klauzulę prorogacyjną, 
technika akceptacji ogólnych warunków tej umowy przez kliknięcie (tzw. click wrapping) stanowi przekaz elektroniczny umożliwiający 
trwały zapis tej umowy w rozumieniu owego przepisu, jeżeli technika ta stwarza możliwość wydrukowania i zapisania tekstu 
przedmiotowych warunków ogólnych przed zawarciem umowy. 

(1) Dz.U. C 315 z 15.9.2014.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 maja 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Nürnberg – Niemcy) – postępowanie karne/ 

Andreas Wittmann

(Sprawa C-339/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2006/126/WE — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Okres 
obowiązywania zakazu — Wydanie prawa jazdy przez państwo członkowskie przed początkiem okresu 
obowiązywania zakazu w państwie członkowskim miejsca zamieszkania — Przyczyny odmowy uznania 

w państwie członkowskim miejsca zamieszkania ważności prawa jazdy wydanego przez inne państwo 
członkowskie)

(2015/C 236/27)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Nürnberg
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