
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hof van Beroep te Gent — Belgia) — Postę-
powanie karne przeciwko Lodewijkowi Gysbrechts,

Santurel Inter BVBA

(Sprawa C-205/07) (1)

(Artykuły 28 WE-30 WE — Dyrektywa 97/7/WE — Ochrona
konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość
— Termin na odstąpienie od umowy — Zakaz żądania od
konsumenta zaliczki lub zapłaty przed upływem terminu na

odstąpienie od umowy)

(2009/C 44/17)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hof van Beroep te Gent

Strony w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof
van Beroep te Gent — Wykładnia art. 28 i 30 WE — Wpływ
przepisów krajowych zakazujących żądania od konsumenta
zaliczki lub zapłaty przed upływem terminu na odstąpienie od
umowy na wymianę handlową we Wspólnocie — Zgodność z
prawem wspólnotowym

Sentencja

Artykuł 29 WE nie stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który
w przypadku transgranicznej sprzedaży na odległość zabrania dostawcy
żądania od konsumenta zaliczki lub jakiejkolwiek zapłaty przed
upływem terminu na odstąpienie od umowy, natomiast stoi na prze-
szkodzie temu, by w zastosowaniu tego przepisu zabronione było
żądanie numeru karty kredytowej konsumenta przed upływem tego
terminu.

(1) Dz.U. C 140 z 23.6.2007.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) —
Michaniki AE przeciwko Ethniko Symvoulio

Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias

(Sprawa C-213/07) (1)

(Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dyrektywa
93/37/EWG — Artykuł 24 — Przypadki wykluczenia z
udziału w zamówieniu — Przepisy krajowe wprowadzające
zakaz łączenia funkcji pomiędzy sektorem robót publicznym a

sektorem środków masowego przekazu)

(2009/C 44/18)

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Symvoulio tis Epikrateias

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Michaniki AE

Strona pozwana: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos
Epikrateias

Przy udziale: Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki
Viomichaniki AE, następcy prawnego Pantechniki AE,
Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Symvoulio tis Epikrateias — Wykładnia art. 24 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) — Wyczerpujący bądź przykładowy
charakter wyliczenia podstaw wykluczenia przedsiębiorców z
udziału w zamówieniu publicznym

Sentencja

1) Artykuł 24 akapit pierwszy dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia
14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, zmienionej dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 paździer-
nika 1997 r., należy interpretować w ten sposób, że wymienia on
w sposób wyczerpujący przypadki oparte na obiektywnych wzglę-
dach dotyczących cech zawodowych mogące uzasadniać wykluczenie
przedsiębiorcy z udziału w zamówieniu publicznym na roboty
budowlane. Jednakże dyrektywa ta nie stoi na przeszkodzie, by
państwo członkowskie wprowadziło inne środki umożliwiające
wykluczenie z udziału w zamówieniu, mające na celu zapewnienie
poszanowania zasad równego traktowania oferentów i przejrzys-
tości, o ile środki te nie wykraczają poza to, co jest niezbędne dla
osiągnięcia tego celu.
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