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(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Odwołanie od postanowienia Sądu (siódma izba) 
wydanego w dniu 28 listopada 2011 r. w sprawie 
T-307/11 Noscira SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji 
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 
wzory), wniesione w dniu 10 lutego 2012 r. przez 

Noscira SA 

(Sprawa C-69/12 P) 

(2012/C 389/03) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Noscira SA (przedstawiciel: adwokat A. 
Sirimarco) 

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

Postanowieniem z dnia 21 września 2012 r. Trybunał 
Sprawiedliwości (szósta izba) stwierdził niedopuszczalność 
odwołania. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
Portgás (Portugalia) w dniu 18 września 2012 r. — Portgás 
— Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA 
przeciwko Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional 

(Sprawa C-425/12) 

(2012/C 389/04) 

Język postępowania: portugalski 

Sąd odsyłający 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto Portgás. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição 
de Gás, SA. 

Strona pozwana: Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional. 

Pytania prejudycjalne 

Czy art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 93/38/EWG ( 1 ) z dnia 14 
czerwca 1993 r. oraz art. 14 ust. 1 lit. c), i) tej dyrektywy w 
brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 98/04/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r., jak również i 
pozostałe przepisy owych dyrektyw lub właściwe ogólne zasady 
prawa wspólnotowego mogą być interpretowane w ten sposób, 
że tworzą one obowiązki wobec podmiotów będących konces
jonariuszami usług publicznych [w szczególności wobec 
podmiotu objętego art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 93/38/EWG], 
jeżeli dyrektywa ta nie została transponowana do prawa krajo
wego przez państwo portugalskie, przy czym brak przestrze
gania owych obowiązków może zostać podniesione przeciwko 
owemu podmiotowi będącemu koncesjonariuszem przez samo 
państwo portugalskie, za pomocą decyzji ministerstw tego 
państwa? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynu
jąca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
telekomunikacji (Dz.U. L 199, s. 84). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landgerichts Hamburg (Niemcy) w dniu 2 
października 2012 r. — Karin Gawelczyk przeciwko 

Generali Lebensversicherung AG 

(Sprawa C-439/12) 

(2012/C 389/05) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Landgerichts Hamburg
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