
Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Torino – Włochy) – Ford Motor 

Company/Wheeltrims srl

(Sprawa C-500/14) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Wzory — Dyrektywa 98/71/WE — Artykuł 14 — Rozporządzenie (WE) nr 6/ 
2002 — Artykuł 110 — Klauzula „naprawy” — Używanie znaku towarowego bez zgody właściciela 

w odniesieniu do części zamiennych lub akcesoriów dla pojazdów, identycznych z towarami, dla których 
znak ten został zarejestrowany]

(2016/C 038/18)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale ordinario di Torino

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ford Motor Company

Strona pozwana: Wheeltrims srl

Sentencja

Artykuł 14 dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów 
i art. 110 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy interpretować 
w ten sposób, że nie zezwalają one, na zasadzie odstępstwa od przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE 
z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 
i rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, producentowi części 
zamiennych i akcesoriów do samochodów, takich jak kołpaki, na umieszczanie na swoich produktach oznaczenia identycznego 
z zarejestrowanym przez producenta samochodów znakiem towarowym, między innymi dla takich towarów, bez zgody tego producenta, 
na tej podstawie, że użycie znaku towarowego w taki sposób stanowi jedyny środek naprawy danego pojazdu poprzez odtworzenie jego 
oryginalnego wyglądu jako produktu złożonego. 

(1) Dz.U. C 46 z 9.2.2015.

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 6 października 2015 r. – Schutzgemeinschaft Milch 
und Milcherzeugnisse e.V./Komisja Europejska, Królestwo Niderlandów, Nederlandse 

Zuivelorganisatie

(Sprawa C-517/14 P) (1)

[Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Rolnictwo — Rozporządzenie 
(WE) nr 510/2006 — Rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych — 
Rejestracja nazwy „Edam Holland” — Producenci używający nazwy „edam” — Brak interesu prawnego]

(2016/C 038/19)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (przedstawiciele: M. Loschelder i V. Schoene, 
Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Schima, J. Guillem Carrau i G. von Rintelen, 
pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: B. Koopman i M. Bulterman, pełnomocnicy), Nederlandse 
Zuivelorganisatie (przedstawiciele: P. van Ginneken i G. Béquet, advocaten)
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Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie zostaje oddalone.

2) Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. zostaje obciążona kosztami postępowania.

3) Królestwo Niderlandów i Nederlandse Zuivelorganisatie pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 26 z 26.1.2015.

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 6 października 2015 r. – Schutzgemeinschaft Milch 
und Milcherzeugnisse e.V./Komisja Europejska, Królestwo Niderlandów, Nederlandse 

Zuivelorganisatie

(Sprawa C-519/14 P) (1)

(Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Rolnictwo — Rozporządzenie 
(WE) nr 510/2006 — Rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych — 
Rejestracja nazwy „Gouda Holland” — Producenci używający nazwy „gouda” — Brak interesu prawnego)

(2016/C 038/20)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (przedstawiciele: M. Loschelder i V. Schoene, 
Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Schima, J. Guillem Carrau i G. von Rintelen, 
pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. Bulterman i B. Koopman, pełnomocnicy), Nederlandse 
Zuivelorganisatie (przedstawiciele: P. van Ginneken i G. Béquet, advocaten)

Sentencja

1. Odwołanie zostaje oddalone.

2. Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. zostaje obciążona kosztami postępowania.

3. Królestwo Niderlandów i Nederlandse Zuivelorganisatie pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 16 z 19.1.2015.

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 22 października 2015 r. – Komisja Europejska/ 
Republika Grecka

(Sprawa C-530/14 P) (1)

(Odwołanie — Pomoc państwa — Kasyna greckie — Regulacja przewidująca wynoszące 80 % obciążenie 
pobierane od opłat za wejście w różnej wysokości — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem 

wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, 
a w części oczywiście bezzasadne)

(2016/C 038/21)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouchagiar i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Republika Grecka (przedstawiciele: K. Boskovits i P. Mylonopoulos, pełnomocnicy)
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