
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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Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Land Oberösterreich

Strona pozwana: ČEZ, a. s.

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Oberster Gerichtshof — Wykładnia art. 16 pkt 1 lit. a)
konwencji brukselskiej — Jurysdykcja wyłączna w sprawach,
których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach
— Prewencyjne powództwo o zaniechanie immisji powodowa-
nych przez elektrownię atomową położoną w sąsiednim, nie
należącym do Unii Europejskiej państwie, na nieruchomość
rolną

Sentencja

Artykuł 16 pkt 1 lit. a) Konwencji z dnia 27 września 1968 r. o
jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i
handlowych, zmienionej po raz ostatni Konwencją z dnia 29 listopada
1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki
Finlandii i Królestwa Szwecji należy poddać wykładni, zgodnie z którą
wytoczone w postępowaniu przed sądem odsyłającym na podstawie
art. 364 ust. 2 austriackiego kodeksu cywilnego (Allgemeines bürger-
liches Gesetzbuch) powództwo o zaniechanie rzeczywistych lub poten-
cjalnych immisji na nieruchomość stanowiącą przedmiot prawa
własności strony występującej z powództwem, powodowanych przez
promieniowanie jonizujące emitowane z elektrowni atomowej
położonej w sąsiednim państwie, nie należy do zakresu zastosowania
tego postanowienia.

(1) Dz.U. C 251 z 09.10.2004.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 maja 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Court of Appeal (Civil Division) (Zjedno-
czone Królestwo)) — Yvonne Watts, The Queen prze-
ciwko Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for

Health

(Sprawa C-372/04) (1)

(Zabezpieczenie społeczne — Krajowy system opieki zdro-
wotnej finansowany ze środków państwowych — Koszty
medyczne poniesione w innym państwie członkowskim —
Artykuły 48 WE-50 WE i art. 152 ust. 5 WE — Artykuł 22

rozporządzenia (EWG) nr 1408/71)

(2006/C 165/11)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Court of Appeal (Civil Division)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Yvonne Watts, The Queen

Strona pozwana: Bedford Primary Care Trust, Secretary of State
for Health

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Court of Appeal (Civil Division) — Wykładnia art. 48, 49, 50,
55 i 152 ust. 5 WE oraz art. 22 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najem-
nych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do
członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie w
brzmieniu zmienionym i zaktualizowanym rozporządzeniem
Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r. (Dz.U. L 28,
str. 1), jak również rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z
dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporzą-
dzenia nr 1408/71 w brzmieniu zmienionym i zaktualizo-
wanym rozporządzeniem nr 118/97 — Warunki zwrotu
kosztów hospitalizacji powstałych, bez uprzedniej zgody, w
państwie członkowskim innym niż państwo instytucji
właściwej

Sentencja

1) Wykładni art. 22 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Rady
(EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stoso-
wania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i
do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie w
brzmieniu zmienionym i zaktualizowanym rozporządzeniem Rady
(WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r. należy dokonywać w
ten sposób, że aby móc odmówić zgody, o której mowa w ust. 1
lit. c), i) tego przepisu z uwagi na termin oczekiwania na leczenie
szpitalne, instytucja właściwa jest zobowiązana ustalić, czy termin
ten nie przekracza terminu możliwego do przyjęcia w świetle obiek-
tywnej oceny medycznej potrzeb klinicznych zainteresowanego
uwzględniającej wszystkie parametry składające się na jego stan
chorobowy w chwili złożenia lub ewentualnie ponowienia wniosku
o udzielenie zgody.

2) Artykuł 49 WE stosuje się do sytuacji, w której osoba, której stan
zdrowia wymaga opieki szpitalnej udaje się do innego państwa
członkowskiego i tam za wynagrodzeniem otrzymuje tę opiekę bez
potrzeby określenia, czy usługi szpitalne zapewniane w ramach
krajowego systemu opieki zdrowotnej, do którego należy stanowią
same w sobie usługi w rozumieniu postanowień dotyczących
swobody świadczenia usług.

Wykładni art. 49 WE należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi
on na przeszkodzie temu, by pokrycie kosztów opieki szpitalnej,
która ma być udzielona w ośrodku położonym na terytorium
innego państwa członkowskiego było uzależnione od uzyskania
uprzedniej zgody instytucji właściwej.

Odmowa uprzedniej zgody nie może opierać się jedynie na
istnieniu list oczekujących służącej planowaniu i zarządzaniu ofertą
szpitalną zgodnie z wcześniej ogólnie ustalonymi priorytetami
klinicznymi, bez dokonania w każdym indywidualnym przypadku
obiektywnej oceny medycznej stanu chorobowego pacjenta, jego
historii, prawdopodobnego przebiegu choroby, stopnia bólu lub
rodzaju niepełnosprawności w momencie złożenia lub ponowienia
wniosku o wydanie zgody.
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