
V 

(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Fővárosi Törvényszék (dawniej Fővárosi 
Bíróság) (Węgry) w dniu 24 lipca 2012 r. — Peró Gáz 

Kft. przeciwko Jánosowi Balli 

(Sprawa C-349/12) 

(2012/C 311/03) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd krajowy 

Fővárosi Törvényszék (dawniej Fővárosi Bíróság) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Peró Gáz Kft. 

Strona pozwana: János Balla 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy za zgodne z prawem Unii Europejskiej można uznać to, 
iż w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji dotyczącym 
wniosku o unieważnienie patentu środki, postępowanie i 
droga odwoławcza są ukształtowane w taki sposób, że sąd 
krajowy nie jest związany zakresem żądań stron i dodatko
wymi oświadczeniami o określonych skutkach prawnych 
składanymi przez strony, a w szczególności, że sąd krajowy 
może z urzędu przeprowadzać takie dowody, jakie uzna za 
konieczne ? 

2) Czy za zgodne z prawem Unii Europejskiej można uznać to, 
iż postępowaniu w sprawie zmiany decyzji dotyczącym 
wniosku o unieważnienie patentu środki, postępowanie i 
droga odwoławcza są ukształtowane w taki sposób, że 
wydając swoje orzeczenie sąd krajowy nie jest związany 
ani rozstrzygnięciem administracyjnym wydanym w przed
miocie wniosku o unieważnienie praw, ani też stanem 
faktycznym ustalonym w postępowaniu administracyjnym, 
ani, w szczególności, podstawami nieważności podnoszo
nymi w toku postępowania administracyjnego czy też 
oświadczeniami, ocenami i dowodami przeprowadzonymi 
w toku postępowania administracyjnego? 

3) Czy za zgodne z prawem Unii Europejskiej można uznać to, 
iż postępowaniu w sprawie zmiany decyzji dotyczącym 
wniosku o unieważnienie patentu środki, postępowanie i 
droga odwoławcza są ukształtowane w taki sposób, że w 
odniesieniu do wymogów nowości lub poziomu wynalaz
czego sąd krajowy bada, czy wynalazek może korzystać z 
pierwszeństwa ze skutkiem na dzień złożenia wniosku czy 
jedynie na dzień zmiany, jeżeli przepisy obowiązujące w 
chwili złożenia wniosku pozwalały składającemu wniosek 
na rozszerzenie po dniu jego złożenia technicznej treści 
wniosku patentowego i zakresu żądanej ochrony ? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia (Włochy) w dniu 30 lipca 2012 r. — Consorzio 
Stabile Libor Lavori Pubblici przeciwko Comune di Milano 

(Sprawa C-358/12) 

(2012/C 311/04) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici 

Strona pozwana: Comune di Milano 

Pytanie prejudycjalne 

Czy zasada proporcjonalności, wywodząca się ze swobody 
przedsiębiorczości oraz zasad niedyskryminacji i ochrony 
konkurencji, o których mowa w art. 49, 56 i 101 TFUE oraz 
związana z nią zasada racjonalności sprzeciwiają się obowiązy
waniu prawa krajowego, które zarówno w przypadku zamó
wień powyżej jak i poniżej progu wspólnotowego, uznają za
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