
Sentencja

1) Utrzymując w mocy środki tego rodzaju jak te przewidziane w
dwudziestym siódmym przepisie dodatkowym do ustawy
nr 55/1999 z dnia 29 grudnia 1999 r. dotyczącej przepisów
podatkowych, administracyjnych i socjalnych w brzmieniu nadanym
temu przepisowi w art. 94 ustawy nr 62/2003 z dnia 30 grudnia
2003 r., które ograniczają prawa głosu wynikające z akcji posiada-
nych przez podmioty publiczne w przedsiębiorstwach hiszpańskich
prowadzących działalność na rynku energetycznym, Królestwo Hisz-
panii uchybiło zobowiązaniom, jakie na nim ciążą na mocy
art. 56 WE.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 lutego 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-419/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Pomoc państwa — Obowiązek odzyskania)

(2008/C 79/07)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
E. Righini, M. Konstantinidis, D. Triantafyllou i I. Chatzigiannis,
pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (Przedstawiciele: A. Samoni-
Rantou, P. Mylonopoulos, pełnomocnicy oraz V. Christianos i
P. Anestis, dikigoroi)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Niepodjęcie kroków w celu dostosowania się do decyzji Komisji
C(2005)2706 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie odzyskania
pomocy przyznanej na rzecz przedsiębiorstwa lotniczego
Olympic Airlines

Sentencja

1) Nie podejmując w wyznaczonym terminie wszystkich kroków
koniecznych w celu cofnięcia pomocy uznanej za niezgodną ze
wspólnym rynkiem w decyzji Komisji z dnia 14 września 2005 r.
w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Grecję na rzecz

Olympic Airways i Olympic Airlines oraz w celu odzyskania tej
pomocy od beneficjentów, Republika Grecka uchybiła zobowiąza-
niom, jakie na niej ciążą na mocy art. od 2 do 4 tej decyzji.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 310 z 16.12.2006.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 lutego 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez tribunal du travail de Bruxelles — Belgia) —
Sophiane Gysen przeciwko Groupe S-Caisse d'Assurances

sociales pour indépendants

(Sprawa C-449/06) (1)

(Urzędnicy — Wynagrodzenie — Regulamin pracowniczy —
Dodatki rodzinne — Ustalenie wysokości krajowych zasiłków
rodzinnych — Określenie kolejności dzieci — Dziecko upraw-
nione do dodatków rodzinnych na podstawie regulaminu

pracowniczego)

(2008/C 79/08)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal du travail de Bruxelles

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Sophiane Gysen

Strona pozwana: Groupe S-Caisse d'Assurances sociales pour
indépendants

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunal du travail de Bruxelles — Wykładnia art. 67 rozporzą-
dzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lute-
go 1968 r. ustanawiającego Regulamin pracowniczy urzędników
Wspólnot Europejskich oraz Warunki zatrudnienia innych
pracowników Wspólnot, jak też szczególne przepisy znajdujące
czasowo zastosowanie w stosunku do urzędników Komisji
(regulaminu pracowniczego) (Dz.U. L 56, str. 1) — Dodatki
rodzinne — Dopuszczalność krajowego systemu zasiłków
rodzinnych, wyłączającego przy określaniu kolejności dzieci, na
które przysługuje zasiłek, dzieci uprawnionych do dodatków
rodzinnych na podstawie regulaminu pracowniczego — Kwalifi-
kacja prawna regulaminu pracowniczego w prawie krajowym
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Sentencja

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia
29 lutego 1968 r. ustanawiające Regulamin pracowniczy urzędników
Wspólnot Europejskich oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot, jak też szczególne przepisy znajdujące czasowo zastosowanie
w stosunku do urzędników Komisji, w brzmieniu zmienionym rozpo-
rządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2074/83 z dnia
21 lipca 1983 r., ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio
stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Zważywszy na
bezpośrednie stosowanie tego rozporządzenia w porządku prawnym
państw członkowskich, dziecko, które jest uprawnione do zasiłków
rodzinnych na podstawie Regulaminu pracowniczego urzędników
Wspólnot Europejskich, powinno być traktowane tak samo jak dziecko,
które jest uprawnione do takich zasiłków na podstawie prawa
wewnętrznego lub konwencji międzynarodowej w zakresie zabezpie-
czenia społecznego obowiązującej w danym państwie członkowskim.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 lutego 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Conseil d'État — Belgia) — Varec Sa

przeciwko État belge

(Sprawa C-450/06) (1)

(Zamówienia publiczne — Odwołania — Dyrektywa
89/665/EWG — Skuteczny środek odwoławczy — Pojęcie —
Równowaga między zasadą kontradyktoryjności a prawem do
przestrzegania tajemnicy handlowej — Ochrona przez organ
powołany do rozpoznania odwołania poufności informacji

podanych przez podmioty gospodarcze)

(2008/C 79/09)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Conseil d'État

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Varec Sa

Strona pozwana: État belge

Interwenient: Diehl Remscheid GmbH & Co

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Conseil d'État — Wykładnia art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady
89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w
zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty
budowlane (Dz.U. L 395, str. 33), w związku z art. 15 ust. 2
dyrektywy 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynu-

jącej procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy
(Dz.U. L 199, str. 1) i w związku z art. 6 i 41 ust. 3 dyrektywy
2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budow-
lane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, str. 114) — Dostawa
sprzętu wojskowego — Równowaga między zasadami kontra-
dyktoryjności i poszanowania prawa do obrony a prawem do
ochrony tajemnic handlowych i informacji poufnych lub
o szczególnym znaczeniu

Sentencja

Artykuł 1 ust. 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia
1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoła-
wczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i
roboty budowlane, w brzmieniu nadanym przez dyrektywę Rady
92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącą się do koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na usługi w związku z
art. 15 ust. 2 dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca
1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na
dostawy w brzmieniu nadanym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 97/52/WE z dnia 13 października 1997 r. należy interpre-
tować w ten sposób, że organ powołany do rozpoznania odwołań, o
których mowa w rzeczonym art. 1 ust. 1 powinien zapewniać poufność
i prawo do przestrzegania tajemnicy handlowej w stosunku do infor-
macji zawartych w aktach przedłożonych mu przez strony sporu, w
szczególności zaś przez instytucję zamawiającą, przy czym on sam może
zapoznawać się w takimi informacjami i brać je pod uwagę. Do organu
tego należy podjęcie decyzji, w jakim stopniu i według jakich zasad
należy zapewnić poufność i objęcie tajemnicą tych informacji, w świetle
wymogów skutecznej ochrony sądowej oraz poszanowania prawa do
obrony stron sporu, a także, w przypadku odwołania w sądzie lub
odwołania rozpatrywanego przez inny organ będący sądem lub trybu-
nałem w rozumieniu art. 234 WE, tak by zagwarantować, że w całym
postępowaniu przestrzegane jest prawo do rzetelnego procesu.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 31 stycznia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-32/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2001/84/WE — Prawa autorskie — Prawo autora
do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzem-

plarza dzieła sztuki)

(2008/C 79/10)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
R. Vidal Puig i W. Wils, pełnomocnicy)
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