
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 października 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia — Hiszpania) — María Julia Zurita 
García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) 

przeciwko Delegación del Gobierno en Murcia 

(Sprawy połączone C-261/08 i C-348/08) ( 1 ) 

(Wizy, azyl, imigracja — Środki dotyczące przekraczania 
granic zewnętrznych — Artykuł 62 pkt 1 i 2 lit. a) WE — 
Konwencja wykonawcza do układu z Schengen — Artykuły 
6b i 23 — Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 — Artykuły 5, 
11 i 13 — Domniemanie dotyczące czasu trwania pobytu — 
Obywatele państw trzecich przebywający nielegalnie na tery
torium państwa członkowskiego — Uregulowanie krajowe w 
zależności od okoliczności pozwalające na nałożenie kary 

grzywny albo wydalenie) 

(2009/C 297/11) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Superior de Justicia de Murcia 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: María Julia Zurita Garcia (C-261/08), Aurelio 
Choque Cabrera (C-348/08) 

Strona pozwana: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Wykładnia art. 62 
pkt 1 i 2 lit. a) WE oraz art. 5, 11 i 13 rozporządzenia (WE) nr 
562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulują
cych przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 
(Dz.U. L 105, s. 1) — Uregulowanie krajowe pozwalające na 
zastąpienie sankcji wydalenia karą grzywny 

Sentencja 

Wykładni art. 6b i 23 konwencji wykonawczej do układu z Schengen 
z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej 
Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w 
sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, 
podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r. zmienionej rozpo
rządzeniem Rady (WE) nr 2133/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku właściwych władz państw członkowskich w zakresie 
systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw 
trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic państw 
członkowskich, oraz zmieniające w związku z tym przepisy konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen oraz wspólny podręcznik oraz art. 
11 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks 
zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen) należy dokonywać w ten sposób, że w przypadku gdy 
obywatel państwa trzeciego przebywa nielegalnie na terytorium 
państwa członkowskiego, ponieważ nie spełnia lub przestał spełniać 

warunki dotyczące czasu trwania pobytu w tym państwie, to państwo 
członkowskie nie jest zobowiązane do wydania decyzji o wydaleniu 
takiego obywatela. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 15.8.2008 
Dz.U. C 260 z 11.10.2008 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 października 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen — 
Szwecja) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening 
przeciwko Stockholms kommun genom dess marknämnd 

(Sprawa C-263/08) ( 1 ) 

(Dyrektywa 85/337/EWG — Udział społeczeństwa w podej
mowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska natural
nego — Prawo wniesienia odwołania od decyzji w sprawie 
zezwoleń na przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 

na środowisko naturalne) 

(2009/C 297/12) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd krajowy 

Högsta domstolen 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening 

Strona pozwana: Stockholms kommun genom dess marknämnd 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Högsta domstolen — Wykładnia art. 1 ust. 2, art. 6 ust. 4 i 
art. 10a oraz pkt 10 załącznika II do dyrektywy Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175, s. 40) zmie
nionej dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującą udział społeczeń
stwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i 
programów w zakresie środowiska oraz zmieniającą w odnie
sieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru spra
wiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE — 
Oświadczenie Komisji (Dz.U. L 156, s. 17) — Stowarzyszenie 
lokalne o celu niezarobkowym, które uczestniczyło w postępo
waniu poprzedzającym wydanie zezwolenia na przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać na środowisko — Przepisy 
krajowe, które uzależniają prawo stowarzyszeń o celu niezarob
kowym do zaskarżania decyzji w sprawie zezwolenia na takie 
przedsięwzięcia od warunku, aby ich celem statutowym była
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ochrona środowiska, aby wykonywały one działalność przez 
przynajmniej trzy lata i miały co najmniej 2000 członków 

Sentencja 

1) Przedsięwzięcie takie jak będące przedmiotem sporu w postępo
waniu przed sądem krajowym, dotyczące odprowadzania wód 
gruntowych przenikających do tunelu, w którym są umieszczone 
przewody elektryczne, oraz wprowadzania wody do gruntu lub 
skały w celu wyrównania ewentualnego obniżenia poziomu wód 
gruntowych, a także dotyczące budowy i utrzymania urządzeń 
odprowadzających i doprowadzających wodę, wchodzi w zakres 
stosowania pkt 10 lit. l) załącznika II do dyrektywy Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą 
2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r., niezależnie od końcowego przeznaczenia wód grun
towych, a w szczególności niezależnie od tego, czy będą one czy nie 
przedmiotem późniejszego wykorzystania. 

2) Członkowie zainteresowanej społeczności w rozumieniu art. 1 ust. 
2 oraz art. 10a dyrektywy 85/337, zmienionej dyrektywą 
2003/35, powinni mieć prawo odwołania się od rozstrzygnięcia, 
w którym organ należący do systemu sądowniczego państwa człon
kowskiego orzekł w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na 
przedsięwzięcie, i to niezależnie od roli, jaką mogli oni odegrać w 
procesie rozpatrywania rzeczonego wniosku, uczestnicząc w postę
powaniu przed tymże organem i przedstawiając przy tej okazji 
swoje stanowisko. 

3) Artykuł 10a dyrektywy 85/337, w wersji zmienionej dyrektywą 
2003/35, stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który 
zastrzega prawo odwołania się od decyzji dotyczącej działalności 
wchodzącej w zakres zastosowania tejże dyrektywy w jej zmienionej 
wersji wyłącznie na rzecz stowarzyszeń ochrony środowiska liczą
cych co najmniej 2000 członków. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 15.8.2008. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Republice Federalnej Niemiec 

(Sprawa C-275/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 93/36/EWG — Zamówienia publiczne na dostawy 
— Dostawa oprogramowania stosowanego do rejestracji 
pojazdów samochodowych — Procedura negocjacyjna bez 

uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu) 

(2009/C 297/13) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
G. Wilms i D. Kukovec, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: 
M. Lumma i N. Graf Vitzthum, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 6 w związku z art. 9 dyrektywy Rady 93/36/EWG z 
dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania 
zamówień publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, s. 1) — 
Umowa o dostawę oprogramowania stosowanego do rejestracji 
pojazdów samochodowych zawarta bez przeprowadzenia 
procedury udzielenia zamówienia publicznego pomiędzy 
dwoma podmiotami prawa publicznego odpowiedzialnymi za 
usługi przetwarzania danych dla jednostek komunalnych 

Sentencja 

1) Ze względu na to, że Datenzentrale Baden-Württemberg udzieliła 
zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania stosowanego 
do rejestracji pojazdów samochodowych w drodze procedury nego
cjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o przetargu, Repub
lika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej 
na mocy dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 
r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na 
dostawy. 

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

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

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — 
Luksemburg) — Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras 
przeciwko Deutscher Luftpool, Société Luxair, société 
luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Wspólnotom 
Europejskim, Wielkiemu Księstwu Luksemurga, Foyer 

Assurances SA, 

(Sprawa C-301/08) ( 1 ) 

(Polityka transportowa — Rozporządzenie (WE) nr 2027/97 
— Konwencja warszawska — Odpowiedzialność przewoźnika 
lotniczego za szkodę z tytułu wypadku — Termin na wnie

sienie powództwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę) 

(2009/C 297/14) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour de cassation — Luksemburg 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Irène Bogiatzi, po mężu Ventouras 

Strona pozwana: Deutscher Luftpool, Société Luxair, société 
luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Wspólnoty Euro
pejskie, Wielkie Księstwo Luksemurga, Foyer Assurances SA,
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