
Sentencja 

1) Jednostki poszkodowane przez nieprawidłową transpozycję i zasto
sowanie dyrektywy Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 
r. w sprawie problemów zdrowotnych dotyczących produkcji i wpro
wadzenia do obrotu świeżego mięsa, zmienionej dyrektywą Rady 
91/497/EWG z dnia 29 lipca 1991 r., i dyrektywy Rady 
89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącej kontroli 
weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie 
wprowadzenia rynku wewnętrznego mogą powołać się na prawo 
swobodnego przepływu towarów w celu wskazania na odpowie
dzialność państwa za naruszenie prawa. 

2) Prawo wspólnotowe nie wymaga, by z chwilą gdy Komisja 
wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego na podstawie art. 226 WE, bieg terminu 
przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody z tytułu odpowie
dzialności państwa za naruszenie zobowiązań ciążących na nim na 
mocy prawa wspólnotowego został przerwany lub zawieszony na 
czas trwania postępowania. 

3) Prawo wspólnotowe nie sprzeciwia się temu, by termin przedaw
nienia na wniesienie skargi z tytułu odpowiedzialności państwa za 
nieprawidłową transpozycję dyrektywy rozpoczynał swój bieg z datą 
wystąpienia pierwszych szkodliwych konsekwencji tej nieprawid 
łowej transpozycji, podczas gdy dalsze szkodliwe jej skutki są 
możliwe do przewidzenia, nawet jeśli ta data poprzedza prawid 
łową transpozycję tej dyrektywy. 

4) Prawo wspólnotowe nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu prze
pisów krajowych, które stanowią, iż jednostka nie może uzyskać 
naprawienia szkody, której wystąpieniu w sposób zamierzony lub 
przez niedbalstwo nie zapobiegła za pomocą środków prawnych, 
pod warunkiem że wykorzystania środków prawnych można w 
sposób rozsądny wymagać od poszkodowanego, czego ocena należy 
do sądu krajowego, w świetle ogółu okoliczności rozpatrywanej 
przed nim sprawy. Prawdopodobieństwo, że sąd krajowy przedstawi 
wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na 
podstawie art. 234 WE, lub istnienie skargi o uchybienie zobo
wiązaniom państwa członkowskiego zawisłej przez Trybunałem nie 
mogą jako takie stanowić wystarczającego powodu, by stwierdzić, 
że skorzystanie ze środka prawnego nie jest rozsądne. 

( 1 ) Dz.U. C 326 z 30.12.2006. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 marca 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Greckiej 

(Sprawa C-489/06) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dy
rektywy 93/36/EWG i 93/42/EWG — Zamówienia publiczne 
— Procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy — 

Dostawy dla szpitali) 

(2009/C 113/04) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
M. Patakia i X. Lewis, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republice Greckiej (Przedstawiciele: D. Tsagka
raki i S. Chala, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 
czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień 
publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, str. 1) oraz art. 17 i 18 
dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. doty
czącej wyrobów medycznych (Dz.U. L 169, str. 1) — Odrzu
cenie, w ramach postępowań przetargowych na dostawy do 
szpitali publicznych w Grecji, wyrobów medycznych ze 
względów „ogólnej zgodności i bezpieczeństwa użytkowania”, 
pomimo ich certyfikacji za pomocą oznakowania CE, a w 
każdym razie bez przeprowadzenia postępowania przewidzia
nego w dyrektywie 93/42/EWG 

Sentencja 

1) Odrzucając oferty na wyroby medyczne opatrzone oznakowaniem 
CE, przy czym właściwe instytucje zamawiające szpitali greckich nie 
przestrzegały procedury przewidzianej w dyrektywie Rady 
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów 
medycznych, zmienionej przez rozporządzenie (WE) nr 
1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 
2003 r., Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej 
ciążą na mocy art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 
14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień 
publicznych na dostawy, zmienionej przez dyrektywę Komisji 
2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. oraz na mocy art. 
17 i 18 dyrektywy 93/42, zmienionej przez rozporządzenie nr 
1882/2003. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 326 z 30.12.2006. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 marca 2009 r. 
— Archer Daniels Midland Co. przeciwko Komisji 

Wspólnot Europejskich 

(Sprawa C-510/06 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgod
nione praktyki — Rynek glukonianu sodu — Grzywny — 
Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Wspólno
towa polityka konkurencji — Równość traktowania — Obrót, 
który może zostać wzięty pod uwagę — Okoliczności łago

dzące) 

(2009/C 113/05) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Archer Daniels Midland Co. (przedstawiciel: 
M. Garcia, Solicitor)
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Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 
(przedstawiciele: A. Bouquet i X. Lewis, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z 
dnia 27 września 2006 r. w sprawie T-329/01 Archer Daniels 
Midland przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił wniosek o 
stwierdzenie nieważności art. 1 i 3 decyzji Komisji C (2001) 
2931 wersja ostateczna z dnia 2 października 2001 r. doty
czącej postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE i art. 53 
porozumienia EOG (sprawa COMP/E-1/36.756 — Glukonian 
sodu), a tytułem żądania ewentualnego — o obniżenie grzywny 
nałożonej na wnoszącą odwołanie 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Archer Daniels Midland Co. zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 56 z 10.3.2007. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 marca 2009 r. — 
Selex Sistemi Integrati S.p.A. przeciwko Komisji Wspólnot 
Europejskich, Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa 

Nawigacji Lotniczej (Eurocontrol) 

(Sprawa C-113/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Artykuł 82 WE — Pojęcie 
przedsiębiorstwa — Działalność gospodarcza — Organizacja 

międzynarodowa — Nadużycie pozycji dominującej) 

(2009/C 113/06) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Selex Sistemi Integrati SpA. (przedstawiciele: 
F. Sciaudone, R. Sciandone i D. Fioretti, avvocati) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich, 
Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej 
(Eurocontrol) (przedstawiciele: F. Montag i T. Wessely, Recht
sanwälte) 

Przedmiot 

Odwołanie wniesione przeciwko wyrokowi Sądu Pierwszej 
Instancji (druga izba) z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie T- 
155/04 Selex Sistemi Integrati przeciwko Komisji, w którym 
Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności lub zmianę 
decyzji Komisji z dnia 12 lutego 2004 r. odrzucającej skargę 
złożoną do niej przez Selex Sistemi Integrati w przedmiocie 
domniemanego naruszenia przez Eurocontrol postanowień trak
tatu WE z zakresu konkurencji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) SELEX Sistemi Integrati SpA pokrywa własne koszty, koszty 
poniesione przez Komisję Wspólnot Europejskich oraz połowę 
kosztów poniesionych przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeń
stwa Nawigacji Lotniczej (Eurocontrol). 

3) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej 
pokrywa połowę poniesionych przez siebie kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 117 z 26.5.2007. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 marca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — 
Hartlauer Handelsgesellschaft mbH przeciwko Wiener 

Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung 

(Sprawa C-169/07) ( 1 ) 

(Swoboda przedsiębiorczości — Zabezpieczenie społeczne — 
Krajowy system opieki zdrowotnej finansowany ze środków 
państwowych — System świadczeń rzeczowych — System 
zwrotu kosztów wydatkowanych przez ubezpieczonego — 
Zezwolenie na utworzenie prywatnej przychodni świadczącej 
ambulatoryjną opiekę dentystyczną — Kryteria służące do 
oceny zapotrzebowania na utworzenie zakładu opieki zdro
wotnej — Zapewnienie opieki medycznej lub szpitalnej odpo
wiedniej jakości, zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich — 
Zapobieganie ryzyku poważnego naruszenia równowagi finan
sowej systemu zabezpieczenia społecznego — Spójność — 

Proporcjonalność) 

(2009/C 113/07) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Hartlauer Handelsgesellschaft mbH 

Strona pozwana: Wiener Landesregierung, Oberösterreichische 
Landesregierung 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Verwaltungsgerichtshof — Wykładnia art. 43 i 48 WE — 
Zezwolenie na utworzenie prywatnej placówki szpitalnej w 
formie samodzielnego ambulatorium dentystycznego — Uzależ
nienie wydania zezwolenia od oceny zapotrzebowania rynku
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