
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 1 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — 
Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor), 
Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero 
para la Construcción (Asidac) przeciwko Administración 

del Estado i in. 

(Sprawa C-484/10) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ towarów — Ograniczenia ilościowe i 
środki o skutku równoważnym — Dyrektywa 89/106/EWG 
— Wyroby budowlane — Normy niezharmonizowane — 
Znaki jakości — Wymogi odnoszące się do jednostek 

certyfikujących) 

(2012/C 118/07) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Asociación para la Calidad de los Forjados 
(Ascafor), Asociación de Importadores y Distribuidores de 
Acero para la Construcción (Asidac) 

Strona pozwana: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica 
SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo 
General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la 
Construcción (Aidico) Instituto Tecnológico de la Construcción, 
Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón 
Preparado (Anefhop), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de 
Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Asociación de 
Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad 
(Acerteq) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Supremo –Wykładnia art. 28 i 30 WE (obecnie art. 
34 i 36 TFUE) — Wyroby budowlane — Wyroby niewymie
nione w zharmonizowanych przepisach takich jak przewidziane 
przez dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do 
wyrobów budowlanych (Dz.U. 1989, L 40, s. 12) — Dopusz
czenie do obrotu uzależnione od wyższego znaku jakości lub 
certyfikatu wydanego zgodnie z procedurami spełniającymi 
szczegółowe warunki równoważne z warunkami wymaganymi 
przez organy krajowe lub od wcześniejszego zatwierdzenia 
rzeczonych procedur, pomimo iż znak ten został już uzyskany 
w państwie członkowskim pochodzenia. 

Sentencja 

Artykuły 34 TFUE i 36 TFUE należy interpretować w ten sposób, że 
wymogi ustanowione w art. 81 instrukcji dotyczącej betonu struktu

ralnego (EHE-08) zatwierdzonej dekretem królewskim 1247/08 z 
dnia 18 lipca 2008 r., w związku z załącznikiem nr 19 do tej 
instrukcji, w celu umożliwienia oficjalnego uznawania świadectw 
potwierdzających poziom jakości stali do zbrojenia betonu, wystawia
nych w państwie członkowskim innym niż Królestwo Hiszpanii, 
stanowią przeszkodę w swobodnym przepływie towarów. Przeszkoda 
taka może być uzasadniona celem ochrony zdrowia i życia ludzi, o 
ile ustanowione wymogi nie są surowsze niż minimalne standardy, 
których spełnienie wymagane jest po to, aby stal do zbrojenia betonu 
mogła być używana w Hiszpanii. W takim wypadku zadaniem sądu 
krajowego jest zbadanie — w sytuacji gdy podmiot wystawiający 
świadectwo jakości, które ma zostać oficjalnie uznane w Hiszpanii, 
ma charakter organu zatwierdzonego w rozumieniu dyrektywy Rady 
89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia prze
pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw człon
kowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, zmienionej dyrek
tywą Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. — które z tych 
wymogów wykraczają poza to, co konieczne do realizacji celu ochrony 
zdrowia i życia ludzi. 

( 1 ) Dz.U. C 346 z 18.12.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil 
Division) — Zjednoczone Królestwo) — Football Dataco 

Ltd i in. przeciwko Yahoo UK Limited i in. 

(Sprawa C-604/10) ( 1 ) 

(Dyrektywa 96/9/WE — Ochrona prawna baz danych — 
Prawo autorskie — Terminarze meczów ligowych piłki nożnej) 

(2012/C 118/08) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Football Dataco Ltd, Football Association 
Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier 
League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd 

Strona pozwana: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) 
Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Court of Appeal Zjednoczone Królestwo — Wykładnia art. 3 
ust. 1 dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych 
(Dz.U. L 77, s. 20) — Pojęcie baz danych, które z powodu 
wyboru lub uporządkowania ich zawartości stanowią własną 
intelektualną twórczość autora — Zinformatyzowane katalogi 
meczów piłki nożnej planowanych w kolejnym sezonie
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