
2) Czy treść tych przepisów dyrektywy dotyczących powy 
ższego korzystania z utworu jest bezwarunkowa i wystar
czająco precyzyjna, aby organizacje zajmujące się zbio
rowym zarządzaniem prawami autorskimi mogły powo 
ływać się na nie przed sądami krajowymi w sporze 
pomiędzy osobami fizycznymi, w przypadku gdy państwo 
nie dokonało właściwej transpozycji tej dyrektywy do prawa 
krajowego? 

3) Czy art. 56 i nast. oraz art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (lub, w odpowiednim przypadku, art. 16 
dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie usług na rynku 
wewnętrznym ( 2 )) należy interpretować w ten sposób, że 
stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów prawa 
krajowego, które zastrzegają wykonywanie zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi na terytorium państwa 
tylko jednej (monopolistycznej) organizacji zajmującej się 
zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi, a tym 
samym nie zezwalają usługobiorcom na swobodny wybór 
organizacji zajmującej się zbiorowym zarządzaniem z 
innego państwa Unii Europejskiej? 

( 1 ) Dz.U. L 167, s. 10. 
( 2 ) Dz.U. L 376, s. 36. 
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Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Strona pozwana: Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di 
Barisciano 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy przepisy prawa krajowego, które zezwalają na zawie
ranie pomiędzy dwoma instytucjami zamawiającymi pisem
nych umów dotyczących wsparcia dla gmin w zakresie 
badania, analizy i projektu odbudowy centrów historycz
nych gmin Barisciano i Castelvecchio Subequo, określonego 
szczegółowo w warunkach technicznych załączonych do 
umowy i zgodnie z przepisami krajowymi i regionalnymi 
obowiązującymi w tym sektorze, za wynagrodzeniem, które 
nie stanowi w oczywisty sposób zapłaty, jeżeli podmiot 

publiczny wykonujący zamówienie może działać w charak
terze podmiotu gospodarczego, są sprzeczne z dyrektywą 
2004/18/WE ( 1 ) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzie
lania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi, a w szczególności z jej art. 1 ust. 2 lit. a) i d), art. 2, 
art. 28 i załącznikiem [II], kategorie nr 8 i 12; 

2) Czy przepisy prawa krajowego, które zezwalają na zawie
ranie pomiędzy dwoma instytucjami zamawiającymi pisem
nych umów dotyczących wsparcia dla gmin w zakresie 
badania, analizy i projektu odbudowy centrów historycz
nych gmin Barisciano i Castelvecchio Subequo, określonego 
szczegółowo w warunkach technicznych załączonych do 
umowy oraz zgodnie z przepisami krajowymi i regional
nymi obowiązującymi w tym sektorze, za wynagrodzeniem, 
które nie stanowi w oczywisty sposób zapłaty, jeżeli 
bezpośrednie powierzenie zamówienia jest wyraźnie uzasad
nione w świetle pierwotnych i wtórnych przepisów regulu
jących następstwa stanu nadzwyczajnego i uwzględniając 
określony szczególny interes publiczny, są sprzeczne w 
szczególności z dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koor
dynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, a w szczególności z 
jej art. 1 ust. 2 lit. a) i d), art. 2, art. 28 i załącznikiem [II], 
kategorie nr 8 i 12. 

( 1 ) Dz.U. L 134, s. 114. 

Odwołanie wniesione w dniu 25 lipca 2012 r. przez Asa 
Sp. z o.o. od wyroku Sądu (trzeciej izby) z dnia 22 maja 
2012 r. w sprawie T-110/11, Asa przeciwko OHMI — 

Merck (FEMIFERAL) 

(Sprawa C-354/12 P) 

(2012/C 295/40) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Asa Sp. z o.o. (Przedstawiciel: M. Chimiak, 
adwokat) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Unii Europejskiej z 
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie T-110/11; 

— przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd 
Unii Europejskiej; 

— obciążenie Urzędu kosztami postępowania przed Trybuna 
łem.
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