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Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października
2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Włoskiej

(Sprawa C-157/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Zamówienia publiczne na dostawy — Dyrektywa 93/36/EWG
— Udzielanie zamówień publicznych bez uprzedniej publikacji
ogłoszenia — Lekkie helikoptery dla policji i krajowej straży

pożarnej)

(2008/C 301/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
X. Lewis i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Braguglia,
pełnomocnik, G. Fiengo, adwokat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrek-
tywa Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynu-
jącej procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy
(Dz.U. L 199, s. 1) — Niewykazanie przyczyn mogących umoż-
liwić zamawiającemu zastosowanie procedury negocjacyjnej bez
uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu — Lekkie helikop-
tery nabyte na potrzeby policji i straży pożarnej

Sentencja

1) Wydając dekret ministra spraw wewnętrznych nr 558/A/04/03/
RR z dnia 11 lipca 2003 r., który zezwala na odstępstwo od prze-
pisów wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych na
dostawy w odniesieniu do nabycia lekkich helikopterów przeznaczo-
nych na potrzeby policji i krajowej straży pożarnej, mimo niewystą-
pienia żadnej z przesłanek mogących uzasadniać takie odstępstwo,
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na

mocy dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na
dostawy, a w szczególności na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. b), art. 6
i 9.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października
2008 r. (wniosek o wydanie przeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy)
— Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH przeciwko

Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

(Sprawa C-360/06) (1)

(Swoboda przedsiębiorczości — Przepisy podatkowe —

Podatek dochodowy od osób prawnych — Wycena nienotowa-
nych udziałów w spółkach kapitałowych)

(2008/C 301/09)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht Hamburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH

Strona pozwana: Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

Przy uczestnictwie: Heinrich Bauer Verlag KG
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