
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 września
2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Włoskiej

(Sprawa C-260/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług —

Koncesje na świadczenie usług publicznych — Odnowienie
329 koncesji na prowadzenie zakładów na wyścigi konne bez

przetargu — Wymóg ogłaszania i przejrzystości)

(2007/C 269/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
K. Wiedner, C. Cattabriga i L. Visaggio, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: I. Braguglia,
pełnomocnik, G. De Bellis, adwokat)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Danii (Przed-
staiwiciel: J. Molde, pełnomocnik), Królestwo Hiszpanii (Przed-
stawiciel: F. Díez Moreno, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie zasady przejrzystości i obowiązku ogłaszania wynikają-
cych z art. 43 i nast. i art. 49 i nast. WE — Odnowienie 329
koncesji na przyjmowanie zakładów na wyścigowi konne bez
przeprowadzenia uprzedniego przetargu

Sentencja

1) Odnawiając 329 koncesji na prowadzenie zakładów na wyścigi
konne z całkowitym pominięciem postępowania przetargowego
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 43 i 49 WE, a w szczególności naruszyła ogólną zasadę
przejrzystości i obowiązek zapewnienia odpowiedniego ogłoszenia.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 września 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez House of Lords — Zjednoczone Królestwo)
— The Queen, na wniosek: Veli Tum, Mehmet Dari prze-

ciwko Secretary of State for the Home Department

(Sprawa C-16/05) (1)

(Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Artykuł 41 ust. 1
protokołu dodatkowego — Klauzula „standstill” — Zakres —
Przepisy państwa członkowskiego wprowadzające, po wejściu
w życie protokołu dodatkowego, nowe ograniczenia w zakresie
wjazdu obywateli tureckich na terytorium tego państwa celem

skorzystania ze swobody przedsiębiorczości)

(2007/C 269/09)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

House of Lords

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari

Strona pozwana: Secretary of State for the Home Department

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

House of Lords — Wykładnia art. 41 ust. 1 protokołu dodatko-
wego podpisanego w dniu 23 listopada 1970 r., załączonego do
Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Turcją i dotyczącego środków, jakie
należy przyjąć celem ich wprowadzenia w życie (Dz.U. 1972
L 293, str. 4) — Prawo państwa członkowskiego do wprowa-
dzania nowych ograniczeń w wjeździe obywateli tureckich na
jego terytorium celem wykonywania tam swobody przedsiębior-
czości

Sentencja

Wykładni art. 41 ust. 1 protokołu dodatkowego, podpisanego w dniu
23 listopada 1970 r. w Brukseli oraz zawartego, zatwierdzonego
i ratyfikowanego w imieniu Wspólnoty rozporządzeniem Rady (EWG)
nr 2760/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. należy dokonywać w ten
sposób, że zakazuje on wprowadzania, począwszy od dnia wejścia
w życie tego protokołu w danym państwie członkowskim, jakichkolwiek
nowych ograniczeń w wykonywaniu swobody przedsiębiorczości, w tym
ograniczeń dotyczących wymogów materialnych lub proceduralnych
w zakresie pierwszego zezwolenia na wjazd na terytorium tego państwa
obywateli tureckich zamierzających wykonywać w nim działalność
gospodarczą w charakterze osób prowadzących działalność na własny
rachunek.

(1) Dz.U. C 69 z 19.3.2005 r.
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