
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 listopada 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-437/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Zamówienia publiczne — Opracowanie i realizacja gminnej
linii tramwajowej — Zamówienie publiczne na roboty
budowlane — Udzielenie w drodze procedury mającej na celu
udzielenie zamówienia na roboty budowlane — Naruszenie

dyrektywy 93/37)

(2009/C 6/13)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Zadra i D. Kukovec, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Braguglia i
G. Fiengo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 43 WE i 49 WE oraz art. 7 i art. 11 dyrektywy Rady
93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budow-
lane (Dz.U. L 199, s. 54) — Naruszenie zasad przejrzystości i
niedyskryminacji — Roboty budowlane wykonywane w ramach
„finansowania projektu”

Sentencja

1) Z uwagi na fakt, iż gmina L'Aquila przyznała zamówienie
publiczne na roboty budowlane, którego przedmiotem było opraco-
wanie i realizacja linii jednoszynowego tramwaju na oponach dla
celów transportu publicznego w tym mieście w ramach procedury
innej niż te, które dla udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane przewiduje dyrektywa Rady 93/37/EWG z dnia 14
czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamó-
wień publicznych na roboty budowlane, Republika Włoska uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 297 z 8.12.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 listopada 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal d'instance de Bordeaux — Francja)
— Foselev Sud-Ouest SARL przeciwko Administration des

douanes et droits indirects

(Sprawa C-18/08) (1)

(Podatek od pojazdów silnikowych — Dyrektywa 1999/62/WE
— Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infras-
truktury przez pojazdy ciężarowe — Artykuł 6 ust. 2 lit. b) —
Decyzja Komisji zatwierdzająca zwolnienie — Brak bezpośred-

niej skuteczności)

(2009/C 6/14)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Tribunal d'instance de Bordeaux

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Foselev Sud-Ouest SARL

Strona pozwana: Administration des douanes et droits indirects

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunal d'instance de Bordeaux (Francja) — Wykładnia decyzji
Komisji 2005/449/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. dotyczącej
wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silniko-
wych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b)
dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. L 158, s. 23) —
Bezpośrednia skuteczność tej decyzji, czy w związku z tym, że
jest to decyzja upoważniająca, konieczność krajowego przepisu
wykonawczego?

Sentencja

Jednostka nie może powoływać się na decyzję Komisji 2005/449/WE
z dnia 20 czerwca 2005 r. dotyczącą wniosku o zwolnienie z pobie-
rania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy
art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe wobec Republiki Francuskiej,
adresata tej decyzji, w celu skorzystania ze zwolnienia zatwierdzonego
tą decyzją od chwili jej notyfikacji lub publikacji.

(1) Dz.U. C 79 z 29.3.2008.
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