
Uczestnicy postępowania przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Associação Nacional de Transportadores Rodo
viários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & 
Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro 
Transportes SA, Rodoviária de Lisboa 

Strona pozwana: Conselho de Ministros, Companhia Carris de 
Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos 
do Porto SA (STCP) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Supremo Tribunal Administrativo — Wykładnia art. 73, 76, 
87 i 88 WE oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 z 
dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie działania państw członkow
skich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi 
publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze 
śródlądowej (Dz.U. L 156, s. 1) — Gminna usługa publiczna 
przewozu pasażerów — Istnienie bądź brak obowiązku wyrów
nania — Pomoc mająca wyrównać deficyt związany z prowa
dzeniem tych przedsiębiorstw 

Sentencja 

1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 
1969 r. w sprawie działania państw członkowskich dotyczącego 
zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie 
kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej, w brzmieniu 
zmienionym rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1893/91 z dnia 
20 czerwca 1991 r., należy interpretować w ten sposób, że 
zezwala ono państwom członkowskim na nakładanie zobowiązań 
z tytułu świadczenia usług publicznych na przedsiębiorstwo 
publiczne odpowiedzialne za publiczny transport pasażerski w 
gminie oraz że w odniesieniu do obciążeń finansowych, które 
wynikają z tych zobowiązań, rozporządzenie przewiduje udzielenie 
rekompensaty obliczanej zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. 

2) Rozporządzenie nr 1191/69, w brzmieniu zmienionym rozporzą
dzeniem nr 1893/91, stoi na przeszkodzie przyznaniu rekompen
sat, takich jak rekompensaty będące przedmiotem postępowania 
przed sądem krajowym, jeżeli nie da się określić kwoty kosztów 
przypadających na działalność danych przedsiębiorstw wykonywaną 
w ramach wypełniania zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych. 

3) Jeżeli sąd krajowy stwierdzi niezgodność danych środków stanowią
cych pomoc z rozporządzeniem nr 1191/69, w brzmieniu zmie
nionym rozporządzeniem nr 1893/91, do tego sądu należy 
wyciągnięcie, zgodnie z prawem krajowym, wszelkich konsekwencji 
w odniesieniu do ważności aktów, na podstawie których dokonuje 
się przyznania tej pomocy. 

( 1 ) Dz.U. C 22 z 26.01.2008 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 7 maja 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Hiszpanii 

(Sprawa C-516/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2000/60/WE — Ramy polityki wspólnotowej w 
dziedzinie wody — Wyznaczenie właściwych władz dla 

okręgów hydrograficznych) 

(2009/C 153/15) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: 
S. Pardo Quintillán, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: B. Plaza 
Gruz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Nieprzyjęcie w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych 
do zastosowania się do art. 3 ust. 2, 7 i 8 dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego dzia 
łania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327, str. 1) 

Sentencja 

1) Nie wyznaczając właściwych władz dla celów stosowania przepisów 
dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej w autonomicznych wspól
notach Galicji, Kraju Basków, Andaluzji, Balearów i Kanarii, 
Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim 
ciążą na mocy art. 3 ust. 2, 7 i 8 tej dyrektywy. 

2) Królestwo Hiszpanii pokrywa koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 9.2.2008. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 maja 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Portugalskiej 

(Sprawa C-530/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 91/271/EWG — Zanieczyszczenie środowiska — 

Oczyszczanie ścieków komunalnych — Artykuł 3 i 4) 

(2009/C 153/16) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
S. Pardo Quintillán i G. Braga da Cruz, pełnomocnicy)
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Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes i M.J. Lois, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych w 
celu zastosowania się do art. 3 i 4 dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych (Dz.U. L 135, s. 40) 

Sentencja 

1) Nie wyposażając zgodnie z art. 3 dyrektywy Rady 91/271/EWG 
z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komu
nalnych gmin Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Costa de 
Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/ 
Vila do Conde oraz Santa Cita w systemy kanalizacji i nie 
poddając powtórnemu oczyszczaniu lub innemu równie skutecz
nemu oczyszczaniu zgodnie z art. 4 ścieków gmin Alverca, 
Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, 
Costa Oeste, Covilhã, Lissabon, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/ 
Famalicão, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 
Santa Cita, Vila Franca de Xira oraz Vila Real de Santo António, 
Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na 
niej na mocy art. 3 i 4 tej dyrektywy. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 9.2.2008. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 30 kwietnia 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — 
Fachverband der Buch und Medienwirtschaft przeciwko 

LIBRO Handelsgesellschaft mbH 

(Sprawa C-531/07) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ towarów — Uregulowanie krajowe doty
czące cen regulowanych wwożonych książek — Środek o 
skutku równoważnym z ograniczeniem ilościowym w przy

wozie — Uzasadnienie) 

(2009/C 153/17) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Oberster Gerichtshof — Austria 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Fachverband der Buch — und Medienwirtschaft 

Strona pozwana: LIBRO Handelsgesellschaft mbH 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Oberster Gerichtshof (Austria) — Wykładnia art. 3 ust. 1, art. 
10, 28, 30, 81 i 151 traktatu WE — Uregulowanie krajowe 

zobowiązujące importerów książek w języku niemieckim do 
ustalania ceny sprzedaży detalicznej po cenie nie niższej niż 
w kraju pochodzenia 

Sentencja 

1. Uregulowanie krajowe, takie jak sporne w postępowaniu przed 
sądem krajowym, które zakazuje importerom książek w języku 
niemieckim ustalania cen niższych od cen sprzedaży detalicznej 
ustalonych lub zalecanych przez wydawcę dla kraju wydania, 
stanowi „środek o skutku równoważnym z ograniczeniem 
ilościowym w przywozie” w rozumieniu art. 28 WE. 

2. Uregulowanie krajowe zakazujące importerom książek w języku 
niemieckim ustalania cen niższych niż cena detaliczna ustalona 
lub zalecana przez wydawcę dla kraju wydania nie może być 
uzasadniane ani na podstawie art. 30 WE i 151 WE, ani 
nadrzędnymi względami interesu ogólnego. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 09.02.2008. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 maja 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia – Włochy) – Assitur Srl przeciwko Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano 

(Sprawa C-538/07) ( 1 ) 

(Dyrektywa 92/50/EWG — Artykuł 29 akapit pierwszy — 
Zamówienia publiczne na usługi — Uregulowanie krajowe 
wykluczające z udziału w tej samej procedurze udzielania 
zamówień publicznych, na zasadach konkurencji, spółki, 
które znajdują się względem siebie w stosunku dominacji lub 

z których jedna wywiera znaczny wpływ na pozostałe) 

(2009/C 153/18) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Assitur Srl 

Strona pozwana: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Milano 

Przy udziale: SDA Express Courier SpA, Poste Italiane SpA 

Przedmiot 

Wykładnia art. 29 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 
czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzie
lania zamówień publicznych na usługi (Dz.U. 1992 L 209, str. 
1) - Krajowe ustawodawstwo wykluczające przedsiębiorstwa, 
które są powiązane lub kontrolowane, z indywidualnego

PL 4.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153/9


