
Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
F. Castillo de la Torre i C. Urraca Caviedes, agents), Comunidad 
Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco (przedstawiciele: I. 
Sáenz-Cortabarría Fernández i M. Morales Isasi, abogados), 
Comunidad Autónoma de la Rioja (przedstawiciele: J. M. Criado 
Gámez i M. Martínez Aguirre, abogados), Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Guipúzcoa (przedstawiciele: I. Sáenz- 
Cortabarría Fernández i M. Morales Isasi, abogados), Confedera
ción Empresarial Vasca (Confebask) 

Interwenient popierający żądania strony wnoszącej odwołanie: Króle
stwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz Abad, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołania wniesione przeciwko wyrokowi Sądu Pierwszej 
Instancji (piąta izba w składzie powiększonym) z dnia 9 
września 2009 r. w sprawach połączonych od T-227/01 do 
T-229/01, T-265/01, T-266/01 i T-270/01 Diputación Foral 
de Álava oraz Gobierno Vasco i in. przeciwko Komisji, w 
którym Sąd oddalił, w sprawach T-227/01 i T-265/01 skargę 
o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2002/820/WE z 
dnia 11 lipca 2001 r. dotyczącej systemu pomocy państwa, 
który Hiszpania wprowadziła na rzecz przedsiębiorstw z 
prowincji Álava, w postaci ulgi podatkowej w wysokości 45 % 
kwoty inwestycji (Dz.U. 2002, L 296, s. 1), w sprawach 
T-228/01 i T-266/01 — skargę o stwierdzenie nieważności 
decyzji Komisji 2003/27/WE z dnia 11 lipca 2001 r. dotyczącej 
systemu pomocy państwa, który Hiszpania wprowadziła na 
rzecz przedsiębiorstw z prowincji Vizcaya, w postaci ulgi podat
kowej w wysokości 45 % kwoty inwestycji (Dz.U. 2003, L 17, s. 
1), a także — w sprawach T-229/01 i T-270/01 — skargę o 
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2002/894/WE z dnia 
11 lipca 2001 r. dotyczącej systemu pomocy państwa, który 
Hiszpania wprowadziła na rzecz przedsiębiorstw z prowincji 
Guipúzcoa, w postaci ulgi podatkowej w wysokości 45 % 
kwoty inwestycji (Dz.U. 2002, L 314, s. 26). 

Sentencja 

1) Wszystkie 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, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava i 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa 
pokrywają w równych częściach koszty poniesione w związku z 
niniejszym postępowaniem odwoławczym. 

3) Królestwo Hiszpanii ponosi swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.02.2010 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart — Niemcy) — 
postępowanie karne przeciwko Andreasowi Michaelowi 

Seegerowi 

(Sprawa C-554/09) ( 1 ) 

(Transport drogowy — Obowiązek używania tachografu — 
Odstępstwa na rzecz pojazdów przewożących materiały — 
Pojęcie materiałów — Przewóz pustych butelek w pojeździe 

osoby zajmującej się handlem winem i napojami) 

(2011/C 298/07) 

Język postępowania: niemiecki 
Sąd krajowy 

Oberlandesgericht Stuttgart 

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym 

Andreas Michael Seeger 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Oberlandesgericht Stuttgart — Wykładnia art. 13 ust. 1 lit. d) 
tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się 
do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również 
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. 
L 102, s. 1) — System wyjątków zwalniający m.in. pojazdy 
wykorzystywane do przewożenia materiałów, których kierowca 
używa do wykonywania swojego zajęcia, z obowiązku wyposa 
żenia w urządzenie rejestrujące — Możliwość zastosowania tego 
wyjątku do przewozu pustych butelek zwrotnych w pojeździe 
osoby zajmującej się handlem winem i napojami — Pojęcie 
materiałów 

Sentencja 

Pojęcie materiałów zawarte w art. 13 ust. 1 lit. d) tiret drugie 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz 
zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 
2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3820/85, należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono 
opakowań takich jak puste butelki przewożone przez osobę zajmującą 
się handlem winem i napojami, która prowadzi sklep, raz w tygodniu 
dokonuje dostaw dla klientów i zabiera przy tym od nich puste opako
wania w celu dostarczenia ich do hurtownika. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010.
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