
Żądania strony skarżącej 

Skarżąca wnosi o orzeczenie, co następuje 

— Republika Federalna Niemiec uchybiła swoim zobowiąza
niom wynikającym z dyrektywy Komisji 2009/131/WE z 
dnia 16 października 2009 r. zmieniającej załącznik VII 
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei 
we Wspólnocie ( 1 ) przez to, że nie uchwaliła w pełnym 
zakresie przepisów ustawowych i administracyjnych wyma
ganych w celu transpozycji tej dyrektywy wzgl. nie poinfor
mowała o tym w pełnym zakresie Komisji. 

— obciążenie republiki Federalnej Niemiec kosztami postępo
wania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin do transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 19 lipca 
2010 r. 

( 1 ) Dz.U. L 273, s. 12 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Okresný súd Prešov (Słowacja) w dniu 23 
stycznia 2012 r. — Valeria Marcinová przeciwko 

Pohotovosť, s.r.o. 

(Sprawa C-30/12) 

(2012/C 98/27) 

Język postępowania: słowacki 

Sąd krajowy 

Okresný súd Prešov 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Valeria Marcinová 

Strona pozwana: Pohotovosť, s.r.o. 

Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 38 i 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
oraz art. 169 TFUE, sprzeciwiają się stosowaniu przepisów 
krajowych, na mocy których, zgodnie z umową o zajęciu wyna
grodzenia, dokonuje się względem konsumenta zajęcia wyna
grodzenia, bez przeprowadzenia kontroli sądowej nieuczciwych 
postanowień umowy, przy czym konsument nie ma bezpośred
niej możliwości doprowadzenia do zaprzestania takiego zajęcia. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Badajoz 
(Hiszpania) w dniu 23 stycznia 2012 r. — Soledad 
Duarte Hueros przeciwko Autociba S.A., Automóviles 

Citroen España S.A. 

(Sprawa C-32/12) 

(2012/C 98/28) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Juzgado de Primera Instancia de Badajoz 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Soledad Duarte Hueros 

Strona pozwana: Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A. 

Pytanie prejudycjalne 

1) Czy sąd może z urzędu przyznać odpowiednią obniżkę 
ceny konsumentowi w przypadku, gdy konsument nie uzys
kując przywrócenia zgodności towaru z umową, pomimo że 
wielokrotnie występował o naprawę, która nie została 
skutecznie dokonana, dochodzi przed sądem wyłącznie 
unieważnienia umowy, a takie rozstrzygnięcie nie jest 
dopuszczalne, ze względu na nikłe znaczenie braku 
zgodności? 

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w 
dniu 15 listopada 2011 r. w sprawie T-434/10 Václav 
Hrbek przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), 
wniesione w dniu 27 stycznia 2012 r. przez Václava 

Hrbeka 

(Sprawa C-42/12 P) 

(2012/C 98/29) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Václav Hrbek (przedstawiciel: M. Sabatier, 
adwokat) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Outdoor Group Ltd 
(The) 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uwzględnienie odwołania i w konsekwencji uchylenie w 
całości wyroku Sądu wydanego w sprawie T-434/10, 
zgodnie z art. 61 Protokołu w sprawie statutu Trybunału 
Sprawiedliwości i art. 113 regulaminu postępowania; 

— wydanie ostatecznego wyroku — jeżeli pozwala na to stan 
postępowania — poprzez stwierdzenie nieważności decyzji 
Wydziału Sprzeciwów OHIM wydanej w dniu 29 września 
2009 r. w przedmiocie sprzeciwu nr B 1 276 692 oraz 
decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(OHIM) z dnia 8 lipca 2010 r., wydanej w sprawie 
R 1441/2009-2 i obciążenie strony pozwanej kosztami 
postępowania poniesionymi przed Sądem i Trybunałem 
Sprawiedliwości oraz kosztami poniesionymi w związku z 
postępowaniem w sprawie sprzeciwu przed OHIM, zgodnie 
z art. 122 regulaminu postępowania; 

— ewentualnie — jeżeli pozwala na to stan postępowania — 
skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd, 
zgodnie z wiążącymi kryteriami ustanowionymi przez 
Trybunał Sprawiedliwości.
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