
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 czerwca 2011 r. 
— Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu 

(Sprawa C-401/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Dopuszczalność — Pełnomocnictwo — 
Konsorcjum — Zamówienia publiczne — Procedura negocja
cyjna — Usługi doradcze i rozwoju technologii informatycz
nych — Odrzucenie oferty — Regulamin postępowania przed 
Sądem — Interes prawny — Podstawa wyłączenia — Pozwo
lenie wymagane przez przepisy prawa krajowego — 

Obowiązek uzasadnienia) 

(2011/C 226/05) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systi
mata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (przedsta
wiciel: N. Korogiannakis, dikigoros) 

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny (przedsta
wiciele: F. von Lindeiner i G. Gruber, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta 
izba) wydanego w dniu 2 lipca 2009 r. w sprawie T-279/06 
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu (EBC) oddalającego skargę o stwierdzenie 
nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z 
dnia 31 lipca 2006 r. o odrzuceniu oferty przedstawionej przez 
wnoszącą odwołanie w ramach procedury negocjacyjnej doty
czącej usług doradztwa i rozwoju technologii informatycznych 
na rzecz EBC (Dz.U. 2005, s 137-135345), jak i decyzji o 
udzieleniu zamówienia innemu oferentowi. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 11 z 16.1.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 czerwca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Supremo Tribunal de Justiça — Portugalia) 
— José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival 
Ferreira Bonifácio przeciwko Companhia de Seguros 

Fidelidade-Mundial SA 

(Sprawa C-409/09) ( 1 ) 

(Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynika
jące z ruchu pojazdów mechanicznych — Dyrektywy 
72/166/EWG, 84/5/EWG i 90/232/EWG — Prawo do 
odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzial
ności cywilnej za szkody wynikające z ruchu pojazdów mecha
nicznych — Warunki ograniczenia — Przyczynienie się ofiary 
do powstania szkody — Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
— Przepisy mające zastosowanie do nieletniej osoby trzeciej 

będącej ofiarą wypadku) 

(2011/C 226/06) 

Język postępowania: portugalski 

Sąd krajowy 

Supremo Tribunal de Justiça 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida 
Olival Ferreira Bonifácio 

Strona pozwana: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Supremo Tribunal de Justiça — Wykładnia art. 1 trzeciej dyrek
tywy Rady (90/232/EWG) z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 
szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicz
nych (Dz.U. L 129, s. 33) — Rozszerzenie zakresu pokrycia z 
obowiązkowego ubezpieczenia na osoby trzecie — Przepisy 
mające zastosowanie do nieletnich osób trzecich będących ofia
rami wypadku 

Sentencja 

Dyrektywa Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 
w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania 
obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności, druga dyrektywa 
Rady 84/5/EWG z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 
ruchem pojazdów silnikowych oraz trzecia dyrektywa Rady 
90/232/EWG z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawo
dawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w 
zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z
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ruchem pojazdów mechanicznych powinny być interpretowane w ten 
sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym należącym do 
prawa odpowiedzialności cywilnej, które pozwalają na wykluczenie lub 
ograniczenie prawa ofiary wypadku do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 
mechanicznego uczestniczącego w wypadku w oparciu o indywidualną 
ocenę wyłącznego lub częściowego przyczynienia się tej ofiary do 
własnej szkody. 

( 1 ) Dz.U. C 11 z 16.1.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 czerwca 2011 r. 
— Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de 
Vizcaya (C-465/09 P i C-468/09 P), Territorio Histórico de 
Álava — Diputación Foral de Álava (C-466/09 P i C-469/ 
09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación 
Foral de Guipúzcoa (C-467/09 P i C-470/09 P) przeciwko 
Komisji Europejskiej, Comunidad Autónoma del País Vasco 
— Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, 

Confederación Empresarial Vasca (Confebask) 

(Sprawy połączone od C-465/09 P do C-470/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Pomoc państwa — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania 
wyjaśniającego przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE — 
Decyzje ostateczne uznające za niezgodne ze wspólnym 
rynkiem systemy pomocy państwa wprowadzone przez Hisz
panię w 1993 r. na rzecz niektórych nowo utworzonych przed
siębiorstw w prowincjach Álava, Vizcaya i Guipúzcoa — 
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych — 
Zawisłość sporu — Pojęcie „dopuszczalnej pomocy” — 
Uzasadnione oczekiwania — Przestrzeganie rozsądnego 

terminu — Brak poinformowania) 

(2011/C 226/07) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputa
ción Foral de Vizcaya (C-465/09 P i C-468/09 P), Territorio 
Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-466/09 P 
i C-469/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación 
Foral de Guipúzcoa (C-467/09 P i C-470/09 P) (przedstawiciele: 
I. Sáenz-Cortabarría Fernández i M. Morales Isasi, adwokaci) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
F. Castillo de la Torre i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy), 
Comunidad autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco 
(przedstawiciele: I. Sáenz-Cortabarría Fernández i M. Morales 
Isasi, adwokaci), Comunidad autónoma de La Rioja (przedstawi
ciele: J. Criado Gámez i M. Martínez Aguirre, adwokaci), Confe
deración Empresarial Vasca (Confebask) 

Interwenient popierający stronę wnoszącą odwołanie: Królestwo Hisz
panii (przedstawiciel: N. Díaz Abad) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w 
składzie powiększonym) z dnia 9 września 2009 r. w sprawach 
połączonych od T-30/01do T-32/01 i od T-86/02 do T-88/02 
Diputación Foral de Álava i in. przeciwko Komisji, w którym 
Sąd orzekł, w sprawach od T-30/01 do T-32/01, iż postępo
wanie zostaje umorzone w sprawie o stwierdzenie nieważności 
decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2000 r. o wszczęciu postę
powania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE w odniesieniu do 
korzyści podatkowych przyznawanych przez przepisy przyjęte 
przez Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de 
Guipúzcoa i Diputación Foral de Vizcaya w postaci zwolnienia 
z podatku dochodowego od osób prawnych dla niektórych 
nowo utworzonych przedsiębiorstw, a w sprawach od 
T-86/02 do T-88/02 oddalił skargę o stwierdzenie nieważności 
decyzji Komisji 2003/28/WE, 2003/86/WE oraz 2003/192/WE 
z dnia 20 grudnia 2001 r. dotyczących systemu pomocy 
państwa wprowadzonego przez Hiszpanię w 1993 r. na rzecz 
niektórych nowo utworzonych przedsiębiorstw w prowincjach 
Álava (T-86/02), Vizcaya (T-87/02) oraz Guipúzcoa (T-88/02) 
(odpowiednio Dz.U. 2003, L 17, s. 20, Dz.U. 2003, L 40, s. 11, 
oraz Dz.U. 2003, L 77, s. 1), w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób prawnych. 

Sentencja 

1) Odwołania zostają oddalone. 

2) Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya, 
Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, 
Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de 
Guipúzcoa oraz Comunidad autónoma del País Vasco — 
Gobierno Vasco ponoszą w równych częściach koszty związane z 
niniejszym postępowaniem. 

3) Królestwo Hiszpanii ponosi koszty własne. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2011. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 czerwca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — 
Eleftheri tileorasi A.E. „ALTER CHANNEL”, Konstantinos 
Giannikos przeciwko Ypourgos Typou kai Meson mazikis 

Enimerosis kai, Ethniko Symvoulio Radiotileorasis 

(Sprawa C-52/10) ( 1 ) 

(Dyrektywa 89/552/EWG — Telewizyjna działalność 
nadawcza — Artykuł 1 lit. d) — Pojęcie kryptoreklamy — 
Charakter zamierzony — Przedstawienie zabiegu dentystycz
nego o charakterze estetycznym w czasie programu 

telewizyjnego) 

(2011/C 226/08) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Symvoulio tis Epikrateias
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