
Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł
12 ust. 1 i załącznik VI do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, str. 7) - Zezwolenie
przez władze Castilla y León na polowanie z użyciem wnyków
na prywatnych terenach łowieckich

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 179 z 10.07.2004

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia — Włochy) — Carbotermo SpA, Consorzio

Alisei przeciwko Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA

(Sprawa C-340/04) (1)

(Dyrektywa 93/96/EWG — Zamówienia publiczne na
dostawy — Udzielenie zamówienia bez przetargu — Udzie-
lenie zamówienia na rzecz przedsiębiorstwa, którego insty-

tucja zamawiająca jest akcjonariuszem)

(2006/C 165/09)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Carbotermo SpA, Consorzio Alisei

Strona pozwana: Comune di Busto Arsizio, Comune di Busto
Arsizio

Interwenient: Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi
tecnici integrati (AGESI)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia —
Wykładnia dyrektywy Rady 93/96/EWG z dnia 14 czerwca
1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicz-
nych na dostawy (Dz.U. L 199, str. 1) oraz art. 13 dyrektywy
Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej
procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, trans-
portu i telekomunikacji (JO L 199, str. 84) — Bezpośrednie
udzielenie zamówienia na obsługę i dostawę paliw i ciepła dla
urządzeń grzewczych w budynkach będących należących do
gminy — Udzielenie zamówienia spółce akcyjnej, której kapitał

zakładowy objęty jest przez inną spółkę akcyjną, której więk-
szościowym akcjonariuszem jest gmina

Sentencja

1) Dyrektywa Rady 93/96/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koor-
dynująca procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy
stoi na przeszkodzie udzieleniu zamówienia w sposób bezpośredni
na dostawy i usługi, którego przeważającą wartość stanowią
dostawy, spółce akcyjnej, której zarząd posiada szerokie kompe-
tencje do prowadzenia spraw spółki i może wykonywać je w sposób
samodzielny, i której kapitał zakładowy jest aktualnie objęty w
całości przez inną spółkę akcyjną, której większościowym akcjona-
riuszem jest z kolei instytucja zamawiająca.

2) Związanej z niestosowaniem dyrektywy 93/96 przesłanki wykony-
wania przez przedsiębiorstwo, któremu bezpośrednio udzielono
zamówienia publicznego, działalności w przeważającym zakresie
na rzecz kontrolującej go jednostki samorządu terytorialnego, nie
należy oceniać w świetle art. 13 dyrektywy Rady 93/38/EWG z
dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania
zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji.

3) Przy ocenie, czy przedsiębiorstwo wykonywało swoją działalność w
przeważającym zakresie na rzecz kontrolującej go jednostki samo-
rządu terytorialnego, dla celów określenia, czy dyrektywa 93/96
znajdzie zastosowanie, należy uwzględnić wszelką działalność
wykonywaną przez to przedsiębiorstwo na podstawie zamówienia
udzielonego mu przez instytucję zamawiającą, niezależnie od tego,
kto płaci wynagrodzenie za wykonywanie tej działalności — sama
instytucja zamawiająca, czy też beneficjenci świadczonych usług —
oraz bez względu na obszar, na którym działalność ta jest wykony-
wana.

(1) Dz.U. C 251 z 09.10.2004

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 maja 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberster Gerichtshof -Austria) –Land

Oberösterreich przeciwko ČEZ, a. s.

(Sprawa C-343/04) (1)

(Konwencja brukselska — Artykuł 16 pkt 1 lit. a) — Jurys-
dykcja wyłączna w sprawach, których przedmiotem są prawa
rzeczowe na nieruchomościach — Powództwo o zaniechanie
immisji, względnie wyeliminowanie ryzyka immisji
oddziałujących na nieruchomość przygraniczną, powodowa-
nych przez elektrownię atomową położoną na terytorium
państwa sąsiadującego z państwem, w którym położona jest

nieruchomość — Brak możliwości zastosowania)

(2006/C 165/10)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberster Gerichtshof
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