
Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 2 
marca 2010 r. w sprawie T-70/05 (Evropaiki Dynamiki prze
ciwko EMSA), w zakresie w jakim oddalone zostało w nim 
żądanie wnoszącej odwołanie stwierdzenia nieważności decyzji 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) z dnia 
6 stycznia 2005 r. odrzucającej ofertę przedłożoną przez 
wnoszącą odwołanie w ramach postępowania przetargowego 
dotyczącego zatwierdzenia programu SafeSeaNet i jego dalszego 
rozwoju 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

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

( 1 ) Dz.U. C 221 z 14.8.2010. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunalul Gorj — Rumunia) — Iulian 
Andrei Nisipeanu przeciwko Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice 

Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu 

(Sprawa C-263/10) ( 1 ) 

(Podatki wewnętrzne — Artykuł 110 TFUE — Podatek od 
zanieczyszczeń pobierany przy pierwszej rejestracji pojazdów 

samochodowych) 

(2011/C 269/25) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd krajowy 

Tribunalul Gorj 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Iulian Andrei Nisipeanu 

Strona pozwana: Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, 
Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația 
Fondului pentru Mediu 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunalul Gorj — Rejestracja używanych pojazdów uprzednio 
zarejestrowanych w innym państwie członkowskim — Podatek 
środowiskowy ciążący na pojazdach samochodowych przy ich 
pierwszej rejestracji w państwie członkowskim — Kwalifikacja 
kryterium „daty pierwszej rejestracji” — Zgodność przepisów 
krajowych z art. 110 TFUE — Ważność zwolnienia z zapłaty 
podatku, wprowadzonego dla pewnych kategorii pojazdów — 
Ewentualne zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” 

Sentencja 

Artykuł 110 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie ustanowieniu przez państwo członkowskie podatku od 
zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy samochodowe, pobieranego 
przy pierwszej rejestracji pojazdu w tym państwie członkowskim, jeżeli 
ten środek podatkowy zostaje ukształtowany w sposób zniechęcający do 
wprowadzania do ruchu w tymże państwie członkowskim pojazdów 

używanych nabytych w innych państwach członkowskich, nie zniechę
cając równocześnie do nabywania na rynku krajowym pojazdów 
używanych w tym samym wieku i o takim samym stopniu zużycia. 

( 1 ) Dz.U. C 234 z 28.08.2010 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 21 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — 
Telefónica de España, SA przeciwko Administración del 

Estado 

(Sprawa C-284/10) ( 1 ) 

(Dyrektywa 97/13/WE — Wspólne przepisy ramowe doty
czące ogólnych zezwoleń i indywidualnych licencji w sektorze 
usług telekomunikacyjnych — Opłaty i należności stosowane 
do przedsiębiorstw posiadających zezwolenia ogólne — 
Artykuł 6 — Wykładnia — Przepisy krajowe ustanawiające 
opłatę roczną naliczaną na podstawie procentowego udziału w 

przychodach brutto z użytkowania) 

(2011/C 269/26) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Telefónica de España, SA 

Strona pozwana: Administración del Estado 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Supremo — Wykładnia dyrektywy 97/13/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 10 kwietnia 1997 r. w 
sprawie wspólnych postanowień ramowych dotyczących ogól
nych zezwoleń i indywidualnych licencji w dziedzinie usług 
telekomunikacyjnych [a w szczególności jej art. 6] (Dz.U. L 
117, s. 15) — Opłaty i należności obciążające przedsiębiorców 
posiadających zezwolenia ogólne — Nałożenie ciężarów 
pieniężnych innych niż dozwolone przez dyrektywę i przezna
czonych na cele nieprzewidziane w dyrektywie 

Sentencja 

Wykładni art. 6 dyrektywy 97/13/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie wspólnych przepisów 
ramowych dotyczących ogólnych zezwoleń i indywidualnych licencji 
[zezwoleń] w dziedzinie usług telekomunikacyjnych należy dokonywać 
w ten sposób, iż nie są z nim sprzeczne uregulowania państwa człon
kowskiego, które ustanawiają opłatę nakładaną na posiadaczy zezwoleń 
ogólnych, naliczaną w okresach rocznych i w oparciu o przychody 
brutto podmiotów zobowiązanych uzyskiwane z użytkowania, mającą 
na celu pokrycie kosztów administracyjnych związanych z postępowa
niami dotyczącymi wydawania, zarządzania, kontroli i wykonywania 
tych zezwoleń, o ile całkowite przychody uzyskane przez państwo z 
tytułu takiej opłaty nie przekraczają tych całkowitych kosztów, czego 
zbadanie należy do sądu krajowego. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010.
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