
b) usługa osoby trzeciej finansowana jest przez reklamy emito
wane w trybie „pre-roll” (tzn. w okresie po zalogowaniu się 
przez abonenta, jednakże przed rozpoczęciem odbierania 
przez niego treści przekazu) lub „in-skin” (tzn. w ramce 
oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie odebranego 
programu na należącym do abonenta odtwarzaczu, ale 
poza obrazem programu), jednakże reklamy zawarte pierwo
tnie w przekazie przedstawiane są abonentowi w miejscu, w 
którym zostały zamieszczone w programie przez nadawcę? 

c) organizacja biorąca udział [w przekazie]: 

(i) świadczy usługę alternatywną względem usługi świad
czonej przez pierwotnego nadawcę, bezpośrednio 
konkurując w ten sposób o widzów z pierwotnym 
nadawcą, lub 

(ii) bezpośrednio konkuruje z pierwotnym nadawcą o 
dochody z reklam? 

( 1 ) Dz.U. L 167, s. 10 
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Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale di Milano 

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym 

Vincenzo Veneruso 

Pytania prejudycjalne 

Czy w odniesieniu do swobody przedsiębiorczości i swobody 
świadczenia usług w sektorze organizowania zakładów na 
imprezach sportowych art. 43 WE i 49 WE zezwalają na funk
cjonowanie uregulowań krajowych ustanawiających monopol 
oraz system koncesji i zezwoleń, który dla określonej liczby 
koncesjonariuszy przewiduje: 

a) istnienie ogólnej tendencji do ochrony posiadaczy koncesji 
przyznanych w okresie wcześniejszym, w ramach procedury, 
która w sposób niezgodny z prawem wykluczała część 
uczestników rynku; 

b) istnienie przepisów, które praktycznie gwarantują utrzymanie 
pozycji handlowych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia 

procedury, która w sposób niezgodny z prawem wykluczała 
część podmiotów (jak na przykład zakaz otwierania przez 
nowych koncesjonariuszy nowych okienek w określonej 
odległości od okienek już istniejących); oraz 

c) określenie sytuacji prowadzących do utraty koncesji i prze
padku zabezpieczeń o znacznej wysokości, miedzy innymi 
sytuacji, w której koncesjonariusz prowadzi bezpośrednio 
lub pośrednio działalność transgraniczną w zakresie gier 
podobnych do tych, które są przedmiotem koncesji? 

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 
29 września 2011 r. w sprawie T-442/07, Ryanair Ltd 
przeciwko Komisji Europejskiej, wspieranej przez Air 
One SpA, wniesione w dniu 29 listopada 2011 r. przez 

Komisję Europejską 

(Sprawa C-615/11 P) 

(2012/C 65/08) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. 
Flynn, D. Grespan, S. Noë, pełnomocnicy) 

Pozostali uczestnicy postępowania: Ryanair Ltd, Air One SpA 

Żądania wnoszącego odwołanie 

Wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału o: 

— uchylenie wyroku wydanego przez Sąd (piąta izba) w dniu 
29 września 2011 r. w sprawie T-442/07 Ryanair Ltd prze
ciwko Komisji Europejskiej i podanego do wiadomości 
Komisji w dniu 30 września 2011 r. w zakresie, w jakim 
sąd ten stwierdził, że Komisja Wspólnot Europejskich uchy
biła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy traktatu WE 
nie wydając decyzji w przedmiocie transferu 100 pracow
ników Alitalii, o którym mowa była w skierowanym do niej 
piśmie Ryanair Ltd. z dnia 16 czerwca 2006 r.; 

— oddalenie wniosku mającego na celu stwierdzenie bezczyn
ności Komisji Wspólnot Europejskich ze względu na to, że 
instytucja ta bezprawnie nie wydała decyzji w przedmiocie 
transferu 100 pracowników Alitalii, o którym mowa była 
w ww. piśmie; 

— obciążenie Ryanair Ltd kosztami; 

— tytułem żądania ewentualnego, 

— przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania; 

— wydanie w orzeczeniu kończącym postępowanie w 
sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postę
powania w obu instancjach.
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