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Opinia Trybunału (wielka izba) z dnia 30 listopada 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich 

(Opinia 1/08) ( 1 ) 

(Opinia wydana na mocy art. 300 ust. 6 WE — Układ ogólny 
w sprawie handlu usługami (GATS) — Listy szczegółowych 
zobowiązań — Zawieranie porozumień dotyczących przy
znania rekompensaty w zakresie zmian lub wycofania 
pewnych zobowiązań w następstwie przystąpienia do Unii 
Europejskiej nowych państw członkowskich — Kompetencja 
dzielona — Podstawa prawna — Wspólna polityka handlowa 

— Wspólna polityka transportowa) 

(2011/C 211/02) 

Język postępowania: wszystkie języki 

Strony 

Strona występująca z wnioskiem o wydanie opinii: Komisja 
Wspólnot Europejskich 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie opinii — Światowa Organizacja Handlu 
(WTO) — Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS) 
— Listy szczegółowych zobowiązań dotyczących otwarcia 
rynków i przyznania traktowania narodowego — Porozumienia 
w przedmiocie zmian i wycofania szczegółowych zobowiązań 
w następstwie przystąpienia do Unii Europejskiej nowych 
państw członkowskich oraz w przedmiocie dostosowań rekom
pensacyjnych na rzecz członków WTO poszkodowanych w 
wyniku takich zmian i wycofania — Rodzaj kompetencji 
(wyłączna lub dzielona) Wspólnoty do zawarcia tego typu poro
zumień oraz właściwe podstawy prawne — Zakres stosowania 
odpowiednio wspólnej polityki handlowej i wspólnej polityki 
transportowej 

Sentencja 

1) Zawarcie porozumień z poszkodowanymi członkami Światowej 
Organizacji Handlu w rozumieniu art. XXI Układu ogólnego w 
sprawie handlu usługami (GATS), takich jak opisane w niniejszym 
wniosku o wydanie opinii, należy do kompetencji dzielonej Wspól
noty Europejskiej i państw członkowskich. 

2) Akt wspólnotowy dotyczący zawarcia tych porozumień należy 
oprzeć zarówno na art. 133 ust. 1, 5 WE i art. 133 ust. 6 
akapit drugi WE, jak i art. 71 WE i art. 80 ust. 2 WE, w 
związku z art. 300 ust. 2 WE i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy 
WE. 

( 1 ) Dz.U. C 183 z 19.7.2008 

Opinia Trybunału (w pełnym składzie) z dnia 8 marca 
2011 r. — Rada Unii Europejskiej 

(Opinia 1/09) ( 1 ) 

(Opinia wydana na mocy art. 218 ust. 11 TFUE — Projekt 
porozumienia — Wniosek o wydanie opinii — Ustanowienie 
jednolitego systemu rozstrzygania sporów patentowych — 
Europejski i wspólnotowy sąd patentowy — Zgodność wspom

nianego projektu z traktatami) 

(2011/C 211/03) 

Język postępowania: wszystkie języki 

Strony 

Strona wnosząca o wydanie opinii: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie opinii — Zgodność z traktatem WE 
projektu porozumienia ustanawiającego jednolity system sądo
wego rozstrzygania sporów patentowych — System sądowniczy 
dotyczący patentu europejskiego i patentu wspólnotowego 
złożony z sądu pierwszej instancji i sądu apelacyjnego — Przy
znanie tym sądom właściwości do orzekania w szczególności w 
przedmiocie sporów dotyczących ważności lub stosowania 
patentów wspólnotowych związanej z uprawnieniem względnie 
obowiązkiem tych sądów do zwrócenia się do Trybunału w 
trybie prejudycjalnym z pytaniami dotyczącymi wykładni trak
tatu WE lub ważności i wykładni aktów przyjętych przez insty
tucje Unii — Naruszenie autonomii wspólnotowego porządku 
prawnego i pierwszeństwa prawa wspólnotowego?
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