
3. W sytuacji, gdy brak uznania przez zainteresowane państwo
członkowskie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu udzie-
lonego przez państwo członkowskie odniesienia, o której
mowa powyżej w pytaniu 1, uzasadniony jest ogólną poli-
tyką stosowaną przez zainteresowane państwo członkowskie,
zgodnie z którą różne sole o tej samej czynnej części cząs-
teczki mogą być według prawa uważane za zasadniczo
podobne, czy brak uznania przez zainteresowane państwo
członkowskie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu udzie-
lonego przez państwo członkowskie odniesienia w okolicz-
nościach, o których mowa powyżej, stanowi wyczerpanie
znamion naruszenia prawa wspólnotowego w rozumieniu
drugiej przesłanki sformułowanej w wyroku wydanym w
sprawach połączonych C-46/93 i C-48/98 Brasserie du
Pêcheur i Factorame? Tytułem pytania ewentualnego — jakie
czynniki powinny być wzięte pod uwagę przez sąd krajowy,
gdy chodzi o ustalenie czy taki brak uznania stanowi wyczer-
panie znamion naruszenia?

(1) Dz.U. L 311, str. 67.
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Strona skarżąca: 01051 Telecom GmbH

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Interwenient: Vodafone D2 GmbH
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Czy przejściowe utrzymanie w mocy obowiązującego
poprzednio w prawie krajowym ustawowego wymogu ustalania
cen wzajemnych połączeń na podstawie kosztów skutecznego
świadczenia usług — mimo że nie jest wymagane prawem
wspólnotowym — jest zgodne z art. 27 zdanie pierwsze dyrek-

tywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego [i Rady] z dnia 7
marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i
usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1) oraz z
art. 7 dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
[z dnia 7 marca 2002 r.] w sprawie dostępu do sieci łączności
elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych
połączeń (dyrektywa o dostępie) (2)?

(1) Dz.U. L 108, str. 33.
(2) Dz.U. L 108, str. 7.
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1) Czy pojęcie „udzielając” zawarte w art. 3 ust. 1 dyrektywy
92/50/EWG i pojęcie „udziela się” zawarte w art. 8 i 9 dyrek-
tywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odno-
szącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na usługi (1) należy interpretować w ten sposób,
że obejmuje ono również stany faktyczne, w których insty-
tucja zamawiająca zamierza w przyszłości pozyskiwać usługi
od usługodawcy w formie spółki kapitałowej, jeżeli usługi te
były wcześniej świadczone przez innego usługodawcę, który
jest jedynym udziałowcem przyszłego usługodawcy, i który
posiada jednocześnie nad przyszłym usługodawcą władztwo

30.12.2006 C 326/41Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


