
Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 lutego 2017 r. – Kohrener Landmolkerei GmbH, 
DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH/Komisja Europejska

(Sprawa C-446/16 P) (1)

[Odwołanie — Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 — Systemy jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych — Gwarantowanych tradycyjne specjalności — Zgłoszenie sprzeciwu przez właściwe władze 
krajowe po upływie terminu — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Odwołanie 

oczywiście bezzasadne]

(2017/C 129/06)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (przedstawiciel: A Wagner, 
Rechtanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von Rintelen i A. Lewis, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Kohrener Landmolkerei GmbH i DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH zostają obciążone własnymi kosztami, a także kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 410 z 7.11.2016.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça 
(Portugalia) w dniu 9 lutego 2017 r. – David Vicente Fernandes/Gabinete Português de Carta Verde

(Sprawa C-71/17)

(2017/C 129/07)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Supremo Tribunal de Justiça

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: David Vicente Fernandes

Strona pozwana: Gabinete Português de Carta Verde

Pytania prejudycjalne

1) Czy ubezpieczenie zawarte w Luksemburgu wywiera skutki prawne w Portugalii w taki sam sposób, jak gdyby polisa 
ubezpieczeniowa była wystawiona w Portugalii?

2) Czy Gabinete Português de Carta Verde jest organem odszkodowawczym, o którym mowa w art. 24 ust. 1 dyrektywy 
2009/103/WE (1) oraz czy, jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania na rzecz poszkodowanych 
w sytuacjach, o których mowa w art. 20 ust. 1 dyrektywy, odpowiada w taki sam sposób, w jaki odpowiadałoby 
luksemburskie towarzystwo ubezpieczeniowe?

3) Czy w niniejszej sprawie wystarczające jest pozwanie organu odszkodowawczego, czy konieczne jest również pozwanie 
towarzystwa ubezpieczeniowego? W tym ostatnim przypadku – czy rzeczone towarzystwo ubezpieczeniowe może 
zostać pozwane w miejscu swojej siedziby w Luksemburgu, czy należy pozwać jego przedstawiciela w Portugalii?
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