
Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 lutego 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii 

(Sprawa C-330/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/43/WE — Prawo spółek — Ustawowe 
badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowa
nych sprawozdań finansowych — Brak transpozycji w przewi

dzianym terminie) 

(2010/C 100/14) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: G. Braun i 
M. Adam, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii (Przedstawiciel: C. Pesen
dorfer, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych 
do zastosowania się do dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie usta
wowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsoli
dowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę 
Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157, s. 87) lub brak poinformo
wania o tych przepisach 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastoso
wania się do dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań 
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 
83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG, 
Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 233 z 26.9.2009. 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 grudnia 2009 
r. (wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym 
złożone przez High Court of Justice (Chancery Division), 
High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench 
Division (Administrative Court) — Zjednoczone 
Królestwo) — Football Association Premier League Ltd, 
NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA przeciwko QC 
Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm 
Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip 
George Charles Houghton, Derek Owen (sprawa 
C-403/08), Karen Murphy przeciwko Media Protection 

Services Ltd (sprawa C-429/08) 

(Sprawy połączone C-403/08 i C-429/08) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Wniosek o dopuszczanie do 
udziału w postępowaniu — Oddalenie) 

(2010/C 100/15) 

Język postępowania: angielski 

Sądy krajowe 

High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice 
(England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative 
Court) 

Strony w postępowaniach przed sądem krajowym 

Strony skarżące: Football Association Premier League Ltd, NetMed 
Hellas SA, Multichoice Hellas SA (sprawa C-403/08) oraz Karen 
Murphy (sprawa C-429/08) 

Strony pozwane: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, 
Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip 
George Charles Houghton, Derek Owen (sprawa C-403/08) oraz 
Media Protection Services Ltd (sprawa C-429/08) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
High Court of Justice (Chancery Division), Queen’s Bench Divi
sion (Administrative Court) –Wykładnia art. 28 WE, 30 WE, 49 
WE i 81 WE; art. 2 lit. a) i e), art. 4 lit. a) i art. 5 dyrektywy 
98/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 
1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług opartych lub pole
gających na warunkowym dostępie (Dz.U. L 320, s.54); art. 2, 
3, i art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społe
czeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s.10); art. 1 lit. a) i b) 
dyrektywy Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w 
sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wyko
nawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczą
cych wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej
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(Dz.U. L 298, s. 23) oraz wykładnia dyrektywy Rady 
nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordy
nacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz 
praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu sate
litarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.U. L 248, s. 15) 
— Przyznanie, za wynagrodzeniem, wyłącznych praw do 
zapewnienia retransmisji drogą satelitarną meczy piłki nożnej 
— Sprzedaż w Zjednoczonym Królestwie dekoderów zgodnie 
z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie człon
kowskim, pozwalających wyświetlać te mecze z naruszeniem 
przyznanych praw wyłącznych 

Sentencja 

1) Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone przez 
Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), British Sky 
Broadcasting Ltd, Setanta Sports Sàrl oraz The Motion Picture 
Association zostają oddalone. 

2) Nie orzeka się o kosztach. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008. 

Postanowienie Trybunału z dnia 9 grudnia 2009 r. — Luigi 
Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-513/08) ( 1 ) 

(Odwołanie — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — 
Wyraźne oddalenie wniosku o zwrot w 100 % określonych 
kosztów leczenia poniesionych przez urzędnika — Odwołanie 
w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście 

bezzasadne) 

(2010/C 100/16) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (przedstawiciel: adwokat 
G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy oraz adwokat 
A. dal Ferro) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta 
izba) z dnia 9 września 2008 r. wydanego w sprawie T-143/08 
Marcuccio przeciwko Komisji, którym Sąd odrzucił jako niedo
puszczalne żądanie stwierdzenia nieważności decyzji biura ds. 

rozliczeń wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego dla 
instytucji Wspólnot Europejskich odmawiającej przejęcia w 
100 % niektórych kosztów leczenia poniesionych przez skarżą
cego oraz zwrotu kosztów wizyty u lekarza odbytej zgodnie z 
przepisami stosującymi się do konsultacji ze specjalistami z 
dziedziny medycyny, a także żądanie nakazania Komisji zapłaty 
określonych kwot odpowiadających kosztom leczenia. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 07.02.2009. 

Postanowienie Trybunału z dnia 9 grudnia 2009 r. — Luigi 
Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-528/08) ( 1 ) 

(Odwołanie — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — 
Dorozumiane oddalenie wniosku o zwrot w 100 % określonych 
kosztów leczenia poniesionych przez urzędnika — Postano
wienie Sądu do spraw Służby Publicznej o stwierdzeniu 
braku właściwości — Odwołanie w części oczywiście niedo

puszczalne i w części oczywiście bezzasadne) 

(2010/C 100/17) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (przedstawiciel: adwokat 
G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy oraz adwokat 
A. dal Ferro) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta 
izba) z dnia 9 września 2008 r. wydanego w sprawie T-144/08 
Marcuccio przeciwko Komisji, którym Sąd odrzucił jako niedo
puszczalne żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej 
wniosek skarżącego o przejęcie w 100 % określonych kosztów 
leczenia i z drugiej strony żądanie zasądzenia od Komisji na 
rzecz skarżącego kwoty 89,56 EUR tytułem uzupełnienia 
zwrotu poniesionych przezeń kosztów leczenia bądź tytułem 
odszkodowania
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