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Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 października 
2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Portugalskiej 

(Sprawa C-255/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Artykuł 49 WE — Zabezpieczenie społeczne — Ograniczenie 
swobody świadczenia usług — Pozaszpitalne koszty leczenia 
poniesione w innym państwie członkowskim — Brak zwrotu 
kosztów tudzież zwrot uzależniony od uzyskania uprzedniej 

zgody) 

(2011/C 370/12) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Traversa 
i M. França, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes, M.L. Duarte, A. Veiga Correia i P. Oliveira, pełno
mocnicy) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Finlandii 
(przedstawiciel: A. Guimaraes-Purokoski, pełnomocnik), Króle
stwo Hiszpanii (przedstawiciel: J.M. Rodríguez Cárcamo, pełno
mocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 49 WE — Zwrot pozaszpitalnych kosztów leczenia 
poniesionych zagranicą — Uprzednia zgoda — Ścisłe warunki 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając, z wyjątkiem wystąpienia okoliczności przewi
dzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 
14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpie
czenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących 
działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin prze
mieszczających się we Wspólnocie, w brzmieniu zmienionym i 
zaktualizowanym rozporządzeniem Rady (WE) nr 118/97 z 
dnia 2 grudnia 1996 r., w brzmieniu zmienionym ostatnio 
rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., możliwości zwrotu kosztów 

pozaszpitalnych świadczeń zdrowotnych poniesionych w innym 
państwie członkowskim, które nie obejmują użycia aparatury 
medycznej wymagającej znacznych nakładów i zostały wymienione 
w sposób wyczerpujący w przepisach krajowych, lub jeżeli Decreto- 
Lei nr 177/92 z dnia 13 sierpnia 1992 r. ustanawiający warunki 
zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą dopuszcza możli
wość zwrotu kosztów wspomnianych świadczeń, uzależniając zwrot 
od uzyskania uprzedniej zgody, Republika Portugalska uchybiła 
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 49 WE. 

2) Republika Portugalska i Komisja Europejska pokrywają własne 
koszty. 

3) Królestwo Hiszpanii i Republika Finlandii pokrywają własne 
koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 205 z 29.8.2009. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof, 
Tribunal de grande instance de Paris — Niemcy, Francja) 
— eDate Advertising GmbH przeciwko X, Olivier 

Martinez, Robert Martinez przeciwko MGN Limited 

(Sprawy połączone C-509/09 i C-161/10) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja i uznawanie 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywil
nych i handlowych — Jurysdykcja w sprawach, których 
„przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony, czyn 
podobny do czynu niedozwolonego lub roszczenie wynikające 
z takiego czynu” — Dyrektywa 2000/31/WE — Publikacja 
informacji w Internecie — Naruszenie dóbr osobistych — 
Miejsce, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie 
wywołujące szkodę — Prawo właściwe dla usług 

społeczeństwa informacyjnego) 

(2011/C 370/13) 

Język postępowania: niemiecki i francuski 
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