
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 maja 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Szwecji

(Sprawa C-341/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2004/48/WE — Przestrzeganie praw własności
intelektualnej — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2008/C 171/18)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
W. Wils i P. Dejmek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji (Przedstawiciel: A. Kruse,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia przepisów koniecznych w celu zastosowania się
do dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw włas-
ności intelektualnej (Dz.U. L 157, str. 45 i — sprostowanie —

L 195, str. 16)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów
ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych koniecznych w
celu zastosowania się do dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzek-
wowania praw własności intelektualnej, Królestwo Szwecji uchybiło
zobowiązaniom, jakie na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 211 z 8.9.2007.

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 10 kwietnia
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia — Włochy) — Termoraggi SpA

przeciwko Comune di Monza

(Sprawa C-323/07) (1)

(Zamówienia publiczne — Zamówienie publiczne na dostawę
usług — Udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia prze-
targu — Udzielenie przez jednostkę samorządu terytorialnego
zamówienia przedsiębiorstwu, którego jest ona udziałowcem)

(2008/C 171/19)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Termoraggi SpA

Strona pozwana: Comune di Monza

Pozostali uczestnicy: Acqua Gas Azienda Municipale (AGAM)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia —

Wykładnia art. 6 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18
czerwca 1992 r. odnosząca się do koordynacji procedur udzie-
lania zamówień publicznych na usługi (Dz.U. L 209, str. 1) —
Zakres stosowania — Przepisy krajowe powierzające przedsię-
biorstwu komunalnemu, z pominięciem postępowania przetar-
gowego przewidzianego w dyrektywie, zarządzanie urządze-
niami grzewczymi w budynkach gminy

Sentencja

Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca
się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi
oraz dyrektywa Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordy-
nująca procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy nie
mają zastosowania do zamówień udzielonych przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego osobie prawnej od niej odrębnej, gdy jednocześnie
jednostka samorządu terytorialnego sprawuje nad tą osobą prawną
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