
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Consiglio di Stato — Wykładnia art. 6 dyrektywy Rady 
93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budow
lane (Dz.U. L 199, s. 54) — Zasada niedyskryminacji — Prze
pisy krajowe ograniczające udział w procedurach udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane do spółek prowa
dzących działalność handlową i wykluczające przedsiębiorstwa 
rolne w formie spółek cywilnych („società semplice”) 

Sentencja 

Prawo Unii, a w szczególności art. 6 dyrektywy Rady 93/37/EWG z 
dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, zmienionej dyrektywą 
Komisji 2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. sprzeciwia się 
obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak będące przedmiotem 
postępowania głównego, które zakazują spółce takiej jak spółka 
cywilna, będącej „wykonawcą” w rozumieniu dyrektywy 93/37 uczest
niczenia w postępowaniach przetargowych wyłącznie z uwagi na jej 
formę prawną. 

( 1 ) Dz.U. C 347 z 26.11.2011. 

Postanowienie Trybunału z dnia 15 października 2012 r. 
— Internationaler Hilfsfonds eV przeciwko Komisji 

(Sprawa C-554/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Dostęp do dokumentów — Odmowa pełnego 
dostępu do dokumentów dotyczących umowy LIEN 97–2011 
— Skarga o stwierdzenie nieważności — Ponowne badanie w 
toku postępowania — Wniesienie odrębnej skargi o 

stwierdzenie nieważności) 

(2013/C 9/37) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Internationaler Hilfsfonds eV (przedstawi
ciel: H. Kaltenecker, Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
P. Costa de Oliveira i T. Scharf, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) z dnia 21 
września 2011 r. w sprawie T-141/05 RENV Internationaler 
Hilfsfonds przeciwko Komisji, którym Sąd umorzył postępo
wanie w przedmiocie żądań wnoszącego odwołanie zmierzają
cych do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 14 
lutego 2005 r. odmawiającej mu dostępu do niektórych doku
mentów akt sprawy dotyczącej umowy LIEN 97-2011 — Naru
szenie procedury w postępowaniu przed Sądem — Brak koor
dynacji między sprawami T-141/05 RENV i T-36/10 — Obcią 
żenie kosztami i ich wysokość 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Internationaler Hilfsfonds eV zostaje obciążony kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 
października 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van 
koophandel te Antwerpen — Belgia) — Pelckmans 
Turnhout NV przeciwko Walter Van Gastel Balen NV, 
Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, 

Walter Van Gastel Lifestyle NV 

(Sprawa C-559/11) ( 1 ) 

(Artykuł 92 § 1, art. 103 § 1 i art. 104 § 3 akapit pierwszy 
regulaminu postępowania — Dyrektywa 2005/29/WE — 
Nieuczciwe praktyki handlowe — Uregulowanie krajowe 
zakazujące otwierania placówek handlowych przez siedem 

dni w tygodniu) 

(2013/C 9/38) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Rechtbank van koophandel te Antwerpen 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Pelckmans Turnhout NV 

Strona pozwana: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel 
NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle 
NV 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Wykładnia art. 
34, art. 35, art. 49 i art. 56 TFUE oraz dyrektywy 2005/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. doty
czącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 
97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady („dyrektywy o nieuczciwych praktykach 
handlowych”) (Dz.U. L 149, s. 22) — Pojęcie praktyk handlo
wych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów 
— Otwarcie placówki handlowej przez siedem dni w tygodniu i 
reklama tychże godzin otwarcia 

Sentencja 

Dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych 
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym 
oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 
98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego
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