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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 maja 2009 r. — 
Philippe Guigard przeciwko Komisji Wspólnot 

Europejskich 

(Sprawa C-214/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Skarga o odszkodowanie — Warunki 
powstania odpowiedzialności umownej i odpowiedzialności 
pozaumownej Wspólnoty — Artykuły 313 ust. 2 lit. k), 314 
i 317 lit. a) czwartej konwencji z Lomé zmienionej umową 

podpisaną na Mauritiusie) 

(2009/C 167/02) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Philippe Guigard (przedstawiciele: adwokaci 
S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 
(przedstawiciele: A. Bordes i F. Dintilhac, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z 
dnia 11 marca 2008 r. w sprawie T-301/05 Guigard przeciwko 
Komisji, na mocy którego Sąd oddalił skargę wnoszącego odwo 
łanie o naprawienie szkody poniesionej w związku z działaniem 
Komisji przy przedłużeniu umowy o pracę zawartej z nim w 
ramach współpracy technicznej między Wspólnotą Europejską a 
Republiką Nigru finansowanej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju — Przesłanki odpowiedzialności pozaumownej 
Wspólnoty — Naruszenie art. 313 ust. 2 lit. k) i 314 czwartej 
konwencji z Lomé (Dz.U. L 229, s. 1) zmienionej umową 
podpisaną na Mauritiusie (Dz.U. L 156, s. 3) — Naruszenie 
obowiązku uzasadnienia i prawa do obrony 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 11 
marca 2008 r. w sprawie T-301/05 Guigard przeciwko Komisji 
zostaje uchylony w zakresie, w którym stwierdzono w nim dopusz
czalność skargi M. Guigarda 

2) Skarga M. Guigarda w sprawie T-301/05 zostaje odrzucona. 

3) Odwołanie w sprawie M. Guigarda zostaje umorzone. 

4) M. Guigard zostaje obciążony kosztami postępowania poniesio
nymi przez Komisję Wspólnot Europejskich przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Europejskich i przed 
Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 marca 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia — Włochy) — Maria Catena Rita 
Pignataro przeciwko Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o 
Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per 
l'elezione del Presidente dell'Assemblea Regionale 
Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea 
Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea 

Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso 

(Sprawa C-535/08) ( 1 ) 

(Warunki wybieralności w wyborach regionalnych — Wymóg 
posiadania miejsca zamieszkania w danym regionie — Arty
kuły 17 WE i 18 WE — Prawa podstawowe — Brak związku 
z prawem wspólnotowym — Oczywisty brak właściwości 

Trybunału) 

(2009/C 167/03) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Maria Catena Rita Pignataro 

Strona pozwana: Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale 
di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presi
dente dell'Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di 
Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Eco
nomia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso
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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Wykładnia 
art. 6 UE, art. 3 Pierwszego protokołu dodatkowego do euro
pejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, art. 2 Protokołu nr 4 do europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i art. 25 
międzynarodowego Paktu praw obywatelskich i politycznych 
— Wykładnia art. 17 i 18 WE — Zgodność z nimi przepisów 
regionalnych ograniczających bierne prawo wyborcze obywatela 
włoskiego na podstawie wymogu posiadania miejsca zamiesz
kania w regionie 

Sentencja 

1) Artykuły 17 WE i 18 WE nie stoją na przeszkodzie istnieniu 
przepisów krajowych przewidujących, w sytuacji takiej jak w 
sprawie przed sądem krajowym, jako jeden z warunków wybieral
ności do zgromadzenia regionalnego — obowiązek posiadania 
miejsca zamieszkania w danym regionie w dniu zgłoszenia kandy
datury. 

2) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest oczywiście 
niewłaściwy, by udzielić odpowiedzi na pytanie pierwsze przedsta
wione przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009. 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga 
izba) wydanego w dniu 10 lutego 2009 r. w sprawie T- 
388/03 Deutsche Post AG i DHL International przeciwko 
Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 24 
kwietnia 2009 r. (faks z dnia 22 kwietnia 2009 r) przez 

Królestwo Belgii 

(Sprawa C-148/09 P) 

(2009/C 167/04) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Królestwo Belgii (przedstawiciele: C. Pochet 
i T. Materne, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Deutsche Post AG, DHL International, 
Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro
pejskich wydanego w dniu 10 lutego 2009 r. w sprawie T- 
388/03 Deutsche Post AG i DHL International przeciwko 
Komisji Wspólnot Europejskich; 

— obciążenie Deutsche Post i DHL International kosztami 
postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Wnoszący odwołanie podnosi trzy zarzuty na poparcie swego 
odwołania od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w 
dniu 10 lutego 2009 r., w którym Sąd stwierdził nieważność 
decyzji Komisji z dnia 23 lipca 2003 r. o niewnoszeniu zastrze 
żeń, po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniają

cego przewidzianego w art. 88 ust. 3 WE, wobec projektu 
podwyższenia kapitału La Poste zgłoszonego w dniu 3 grudnia 
2002 r. oraz wobec kilku innych środków przyjętych przez 
władze belgijskie na rzecz La Poste. Zarzuty te zmierzają do 
uchylenia zaskarżonego wyroku. 

W ramach zarzutu pierwszego wnoszący odwołanie podnosi, że 
Sąd naruszył w zaskarżonym wyroku przepisy proceduralne 
dotyczące badania pomocy państwa, jako że uznał pewne 
okoliczności wstępnego postępowania wyjaśniającego oraz 
pewne aspekty decyzji Komisji z dnia 23 lipca 2003 r. za 
obiektywne i spójne wskazówki co do istnienia „poważnych 
trudności” wymagających wszczęcia na podstawie art. 88 ust. 
2 WE formalnego postępowania wyjaśniającego. 

W ramach zarzutu drugiego wnoszący odwołanie twierdzi, że 
Sąd orzekł już częściowo w zaskarżonym wyroku w przed
miocie materialnej prawidłowości badania dokonanego w 
decyzji Komisji z dnia 23 lipca 2003 r., dotyczącego istnienia 
pomocy państwa i jej zgodności ze wspólnym rynkiem, jako że 
rozpatrzył zarzuty czwarty i siódmy i uwzględnił je, mimo że 
owe zarzuty winny zostać uznane za niedopuszczalne, 
ponieważ nawet w świetle tego wyroku skarżące nie miały 
odpowiedniej legitymacji procesowej. 

W ramach zarzutu trzeciego wnoszący odwołanie utrzymuje, że 
Sąd naruszył w zaskarżonym wyroku zasadę pewności prawa, 
jako że wskazał, iż Komisja nie uwzględniła w ramach badania 
poprzedzającego decyzję z dnia 23 lipca 2003 r. czwartego 
kryterium określonego w wyroku Trybunału z dnia 24 lipca 
2003 r. w sprawie Altmark, a mianowicie kryterium analizy 
porównawczej („benchmarking”) z kosztami ponoszonymi 
przez przeciętne, prawidłowo zarządzane i odpowiednio wypo
sażone przedsiębiorstwo, chociaż ów wyrok został wydany 
dopiero po zbadaniu niniejszej sprawy (i jeden dzień po tym 
jak Komisja postanowiła nie wnosić zastrzeżeń wobec projektu 
podwyższenia kapitału La Poste), a omawiane kryterium nie 
zostało wcześniej wyróżnione w orzecznictwie Trybunału lub 
Sądu ani w praktyce decyzyjnej Komisji. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de lo Social Único de Algeciras 
(Hiszpania) w dniu 28 kwietnia 2009 r. — Federación de 
Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) przeciwko 
Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del 

Rosario Vecino Uribe i inni oraz Ministerio Fiscal 

(Sprawa C-151/09) 

(2009/C 167/05) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Hiszpania). 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Federación de Servicios Públicos de la UGT 
(UGT-FSP). 

Strona pozwana: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, 
María del Rosario Vecino Uribe i inni i Ministerio Fiscal.
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