
2) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd 
Unii Europejskiej, aby wydał orzeczenie w przedmiocie podniesio
nych przed nim zarzutów, co do których się nie wypowiedział. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 130 z 30.4.2011. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 stycznia 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias 
— Grecja) — Stanleybet International LTD (C-186/11), 
William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc 
(C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11) przeciwko 
Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos 

Politismou 

(Sprawy połączone C-186/11 i C-209/11) ( 1 ) 

(Artykuły 43 WE i 49 WE — Krajowe przepisy przyznające 
wyłączne prawo do prowadzenia gier losowych, zarządzania 
nimi, ich organizowania i urządzania jednemu przedsiębior
stwu mającemu formę publicznej spółki akcyjnej notowanej 
na giełdzie papierów wartościowych — Reklama gier 
losowych i ekspansja w innych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej — Kontrola wykonywana przez państwo) 

(2013/C 71/04) 

Język postępowania: grecki 

Sąd odsyłający 

Symvoulio tis Epikrateias 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Stanleybet International LTD (C-186/11), 
William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc 
(C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11) 

Strona pozwana: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, 
Ypourgos Politismou 

przy udziale: Organismos prognostikon agonon podosfairou AE 
(OPAP) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Symvoulio tis Epikrateias Athina — Wykładnia art. 49 i 56 
TFUE (art. 43 i 49 WE) — Przepisy krajowe, które w celu 
ograniczenia gier losowych przyznają wyłączne prawo prowa
dzenia gier losowych, zarządzania nimi, ich organizowania i 
zapewniania ich funkcjonowania jednemu przedsiębiorstwu 
mającemu formę spółki akcyjnej i notowanemu na giełdzie 
papierów wartościowych — Reklama przez tę spółkę gier loso
wych i ekspansja w innych państwach Unii 

Sentencja 

1) Wykładni art. 43 WE i 49 WE należy dokonywać w ten sposób, 
iż postanowienia te stoją na przeszkodzie krajowym przepisom 
takim jak będące przedmiotem postępowań głównych, które przy
znają wyłączne prawo prowadzenia gier losowych, zarządzania 
nimi, ich organizowania i urządzania jednemu podmiotowi, jeżeli, 
po pierwsze, przepisy te w rzeczywistości nie odzwierciedlają troski 
o zredukowanie sposobności do gry oraz o ograniczenie działal
ności w tej dziedzinie w sposób spójny i systematyczny, i po drugie, 
jeżeli nie jest zapewniona ze strony organów władzy publicznej 
ścisła kontrola ekspansji sektora gier losowych jedynie w zakresie 
koniecznym do zwalczania przestępczości związanej z tymi grami, 
czego ustalenie należy do sądu odsyłającego. 

2) W wypadku niezgodności krajowych przepisów w dziedzinie orga
nizacji gier losowych z postanowieniami traktatu dotyczącymi 
swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości krajowe 
organy nie mogą podczas okresu przejściowego nie rozpatrywać 
wniosków dotyczących przyznania zezwoleń w sektorze gier loso
wych takich jak wnioski będące przedmiotem postępowań głów
nych. 

3) W okolicznościach takich jak w postępowaniach głównych właściwe 
organy krajowe mogą oceniać przedłożone im wnioski o wydanie 
zezwolenia na organizację gier losowych według poziomu ochrony 
konsumentów i porządku społecznego, jaki zamierzają one zapew
nić, lecz w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria. 

( 1 ) Dz.U. C 186 z 25.6.2011. 
Dz.U. C 194 z 2.7.2011. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 stycznia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundeskommunikationssenat — Austria) 
— Sky Österreich GmbH przeciwko Österreichischer 

Rundfunk 

(Sprawa C-283/11) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2010/13/UE — Świadczenie audiowizualnych 
usług medialnych — Artykuł 15 ust. 6 — Ważność — Wyda
rzenia budzące duże zainteresowanie odbiorców i będące przed
miotem wyłącznych praw do transmisji telewizyjnej — Prawo 
dostępu nadawców telewizyjnych do tego rodzaju wydarzeń 
w celu przygotowania krótkich relacji informacyjnych — 
Ograniczenie ewentualnego wynagrodzenia dla podmiotu 
praw wyłącznych do dodatkowych kosztów poniesionych w 
związku z udostępnieniem — Karta praw podstawowych 
Unii Europejskiej — Artykuły 16 i 17 — Proporcjonalność) 

(2013/C 71/05) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Bundeskommunikationssenat

PL 9.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 71/3



Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Sky Österreich GmbH 

Strona pozwana: Österreichischer Rundfunk 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundeskommunikationssenat — Zgodność art. 15 ust. 6 dyrek
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 
10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw człon
kowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług 
medialnych (Dz.U. L 95, s. 1) ze swobodą działalności gospo
darczej i prawem własności, chronionymi na mocy art. 16 i 17 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 1 Proto
kołu dodatkowego nr 1 do Konwencji o ochronie praw czło
wieka i podstawowych wolności — Prawo każdego nadawcy 
telewizyjnego do dostępu do wydarzeń, które budzą duże zain
teresowanie odbiorców i są transmitowane na zasadzie wyłącz
ności, w celu przygotowania krótkich relacji informacyjnych — 
Ograniczenie ewentualnej rekompensaty finansowej do kosztów 
dodatkowych poniesionych w związku z udostępnieniem — 
Proporcjonalność 

Sentencja 

Analiza pytania prejudycjalnego nie wykazała niczego, co mogłoby 
podważyć ważność art. 15 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług 
medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych). 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.9.2011. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 stycznia 2013 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Tomkins plc 

(Sprawa C-286/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgod
nione praktyki — Europejski rynek złączy miedzianych i ze 
stopów miedzi — Odpowiedzialność spółki dominującej wyni
kająca jedynie z noszącego znamiona naruszenia zachowania 
spółki zależnej — Zasada ne ultra petita — Skutki, jakie 
nieważność stwierdzona w wyroku dotyczącym spółki zależnej 

wywiera na sytuację prawną spółki dominującej) 

(2013/C 71/06) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. 
Castillo de la Torre, V. Bottka i R. Sauer, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Tomkins plc (przedstawiciele: K. 
Bacon, barrister, S. Jordan, solicitor) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 24 marca 2011 
r. w sprawie T-382/06 Tomkins przeciwko Komisji, w którym 
stwierdzona została częściowa nieważność decyzji Komisji 
C(2006) 4180 z dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępo
wania na mocy art. [81 WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/F-1/38.121 — Złącza) [zgłoszona pod numerem 
C(2006) 4180] w przedmiocie kartelu dotyczącego ustalania 
cen, uzgadniania kwot upustów i rabatów oraz mechanizmów 
koordynujących wprowadzanie podwyżek, podziału klientów 
oraz wymiany informacji handlowych na europejskim rynku 
złączy miedzianych i ze stopów miedzi (Dz.U. L 283, s. 63), 
oraz w którym obniżona została kwota nałożonej na Tomkins 
plc grzywny. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 238 z 13.08.2011. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 stycznia 2013 r. 
— Falles Fagligt Forbund (3F), dawniej Specialarbejderfor
bundet i Danmark (SID) przeciwko Komisji Europejskiej, 

Królestwu Danii 

(Sprawa C-646/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Pomoc państwa — Ulgi podatkowe — Mary
narze pracujący na pokładach statków wpisanych do 
duńskiego rejestru transportu międzynarodowego — Artykuł 
88 ust. 3 WE — Wstępna faza badania — Decyzja Komisji o 
niewnoszeniu zastrzeżeń — Skarga o stwierdzenie nieważności 
— Przesłanki wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniają
cego — Wątpliwości co do zgodności pomocy ze wspólnym 

rynkiem — Termin badania) 

(2013/C 71/07) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Falles Fagligt Forbund (3F), dawniej Specia
larbejderforbundet i Danmark (SID) (przedstawiciele: P. Torbøl, 
advokat, S. Aparicio Hill, abogada i V. Edwards, solicitor) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
H. van Vliet i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy), Królestwo Danii 
(przedstawiciele: C. Vang i C. Thorning, pełnomocnicy)
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