
maksymalnego okresu obowiązywania wynoszącego 10 lat oraz jeśli
w zamian za wyłączność dostawca przyznaje podmiotowi prowa-
dzącemu stację benzynową znaczne korzyści gospodarcze, które
przyczyniają się do polepszenia dystrybucji, ułatwiają rozpoczęcie
lub modernizację prowadzenia stacji paliw oraz obniżają koszty
dystrybucji. Do sądu krajowego należy ocena, czy te przesłanki
zostały w zawisłej przed sądem krajowym sprawie spełnione.

3) Wykładni art. 10–13 rozporządzenia nr 1984/83, zmienionego
rozporządzeniem nr 1582/97, należy dokonywać w ten sposób, że
wykluczają one zastosowanie wyłączenia grupowego do takiej
umowy o wyłączną dostawę, która przewiduje ustalanie przez
dostawcę detalicznej ceny sprzedaży. Do sądu krajowego należy
sprawdzenie, czy zgodnie z prawem krajowym klauzula umowna w
przedmiocie tej ceny sprzedaży może zostać zmieniona w drodze
udzielenia przez dostawcę jednostronnego zezwolenia takiego jak to
udzielone w zawisłej przed sądem krajowym sprawie, a także czy
nieważna z mocy prawa umowa może stać się ważna wskutek takiej
zmiany tej klauzuli umownej, w efekcie której klauzula ta staje się
zgodna z art. 81 ust. 1 WE.

4) Przewidziana w art. 81 ust. 2 WE nieważność z mocy prawa
dotyczy całości umowy tylko wtedy, gdy niezgodnych z ust. 1 tego
artykułu klauzul nie da się oddzielić od samej umowy. W prze-
ciwnym razie skutki tej nieważności dla pozostałych elementów
umowy nie podlegają prawu wspólnotowemu.

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

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 września 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-305/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Transport kombinowany towarów między państwami człon-
kowskimi — Dyrektywa 92/106/EWG — Końcowy przewóz
drogowy stanowiący integralną część transportu kombinowa-
nego— Wymóg greckiego zezwolenia na przewóz drogowy)

(2008/C 285/06)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
G. Zavvos i K. Simonsson, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republice Greckiej (Przedstawiciel: S. Chala,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 2 i 4 dyrektywy Rady nr 92/106/EWG z dnia
7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych przepisów
dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów
pomiędzy państwami członkowskimi (Dz.U. L 368, s. 38) —
Końcowy przewóz drogowy stanowiący integralną część trans-
portu kombinowanego — Wymóg greckiego zezwolenia na
przewóz drogowy

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 224 z 16.9.2006.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 września 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

(Sprawa C-316/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Środowisko naturalne — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczy-

szczanie ścieków komunalnych)

(2008/C 285/07)

Język postępowania: angielki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
S. Pardo Quintillán i D. Lawunmi, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: D. O'Hagan, pełnomoc-
nicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 4 ust. 1 i 3 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 30
maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
(Dz.U. L 135, s. 40) — Brak zapewnienia by ścieki komunalne
przed odprowadzeniem były poddawane wtórnemu lub innemu
równie skutecznemu oczyszczaniu (aglomeracje Bray, Howth,
Letterkenny, Shanaganagh, Sligo i Tramore County)

Sentencja

1) Nie zapewniając, w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji określo-
nych jako IE22, Bray, IE31, Howth, IE34, Letterkenny, IE40,
Shanaganagh, IE41, Sligo i IE45, Tramore County Waterford, by
ścieki komunalne przed odprowadzeniem były poddawane wtór-
nemu lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu, najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2000 r. oraz nie zapewniając, by wspomniane
zrzuty w przywołanym terminie spełniały odpowiednie wymagania
załącznika I.B do dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 30 maja
1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, Irlandia
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 4 ust. 1
i 3 tej dyrektywy.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 224 z 16.9.2006.
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