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Sentencja
Uwzględniając wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawach połączonych C-55/11, C-57/11 i C-58/11 Vodafone España i France
Telecom España, wykładni prawa Unii należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się ono stosowaniu opłaty z tytułu użytkowania
i korzystania z zasobów znajdujących się nad lub pod własnością publiczną lub prywatną w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2002/20/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej
(dyrektywy o zezwoleniach) w odniesieniu do świadczących usługi łączności elektronicznej operatorów, którzy nie są właścicielami tych
zasobów.
(1)

Dz.U. C 108 z 13.04.2013.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 30 stycznia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Firenze – Włochy) – Paola
C. przeciwko Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Sprawa C-122/13) (1)
(Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach karnych — Dyrektywa 2004/80/WE —
Artykuł 12 — Kompensata dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy — Sytuacja czysto
krajowa — Oczywisty brak właściwości Trybunału)
(2014/C 112/22)
Język postępowania: włoski
Sąd odsyłający
Tribunale Ordinario di Firenze
Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Paola C.
Strona pozwana: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Przedmiot
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Tribunale Ordinario di Firenze – Wykładnia art. 12 dyrektywy
Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw (Dz.U. L 261, s. 15) –
Zakres zastosowania – Uregulowanie nieprzewidujące systemu kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem
przemocy popełnionych na terytorium krajowym, który gwarantuje sprawiedliwą i odpowiednią kompensatę dla
wszystkich ofiar przestępstw z użyciem przemocy
Sentencja
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest w sposób oczywisty niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie przedłożone przez
Tribunale ordinario di Firenze (Włochy).
(1)

Dz.U. C 141 z 18.5.2013.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 16 stycznia 2014 r. – nfon AG przeciwko Fon Wireless
Ltd, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(Sprawa C-193/13 P) (1)
[Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Graficzny znak
towarowy zawierający element słowny „nfon” — Sprzeciw właściciela graficznego wspólnotowego znaku
towarowego zawierającego element słowny „fon” i słownego krajowego znaku towarowego FON —
Oddalenie sprzeciwu przez izbę odwoławczą OHIM]
(2014/C 112/23)
Język postępowania: niemiecki
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Strony
Strona skarżąca: nfon AG (przedstawiciel: V. von Bomhard, Rechtsanwältin)
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: D. Walicka,
pełnomocnik)
Przedmiot
Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie T-283/11 Fon Wireless przeciwko OHIM –
Nfon (Nfon), na mocy którego Sąd zmienił decyzję Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM) z dnia 18 marca 2011 r. (sprawa R 1017/2009-4) w ten sposób, że odwołanie wniesione do Izby
Odwoławczej przez nfon AG zostało oddalone – Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)
Sentencja
1) Odwołanie zostaje w części odrzucone i w pozostałym zakresie oddalone.
2) nfon AG pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Fon Wireless Ltd.
3) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) pokrywa własne koszty.
(1)

Dz.U. C 189 z 29.6.2013.

Postanowienie Trybunału ósma izba) z dnia 16 stycznia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria – Węgry) – Ferenc Weigl przeciwko Nemzeti
Innovációs Hivatal
(Sprawa C-332/13) (1)
(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 30 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Wprowadzenie
w życie prawa Unii — Brak — Oczywisty brak właściwości Trybunału)
(2014/C 112/24)
Język postępowania: węgierski
Sąd odsyłający
Kúria
Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Ferenc Weigl
Strona pozwana: Nemzeti Innovációs Hivatal
Przedmiot
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Kúria – Wykładnia art. 6 TUE oraz art. 30 i 51 Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej – Ochrona pracowników przed nieuzasadnionym zwolnieniem – Zwolnienie bez podania
uzasadnienia – Urzędnik organu administracji publicznej zwolniony na podstawie przepisu prawa krajowego dotyczącego
statusu urzędników
Sentencja
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania przedłożone przez Kúria
postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r., uzupełnione dodatkowym postanowieniem z dnia 18 lipca 2013 r.
(1)

Dz.U. C 274 z 21.9.2013.

