
V 

(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 lipca 2013 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Aalberts Industries NV, 
Comap SA, dawniej Aquatis France SAS, Simplex 

Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG 

(Sprawa C-287/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek europejski — Sektor złączy miedzianych i ze stopów 
miedzi — Decyzja Komisji — Stwierdzenie naruszenia art. 
101 TFUE — Grzywny — Jednolite, złożone i ciągłe 
naruszenie — Zaprzestanie naruszenia — Kontynuacja 
naruszenia przez pewnych jego uczestników — Powrót do 

naruszenia) 

(2013/C 245/02) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Druga strona postępowania: Aalberts Industries NV, Comap SA, 
dawniej Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings 
GmbH & Co. KG (przedstawiciel: R. Wesseling, advocaat) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 24 marca 2011 
r. w sprawie T-385/06 Aalberts Industries i in. przeciwko 
Komisji, w którym sąd ten stwierdził częściową nieważność 
decyzji Komisji C(2006) 4180 z dnia 20 września 2006 r. 
dotyczącej postępowania na mocy art. 81 [WE] i art. 53 poro
zumienia EOG (sprawa COMP/F-1/38.121 — Złącza) dotyczą
cego kartelu mającego za przedmiot ustalanie cen, uzgadnianie 
upustów i rabatów, wprowadzanie w życie mechanizmów 
służących koordynacji podwyżek, podział klientów i wymianę 
informacji handlowych na europejskim rynku złączy miedzia
nych, a w szczególności złączy ze stopów miedzi, a także 
podniesione tytułem ewentualnym żądanie uchylenia nałożonej 
na skarżące w pierwszej instancji grzywny lub obniżenie jej 
kwoty 

Sentencja 

1) Odwołanie główne zostaje oddalone. 

2) Nie ma konieczności rozpatrywania odwołania wzajemnego. 

3) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 238 z 13.8.2011. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 lipca 2013 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-312/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 5 — Ustanowienie 
ogólnych warunków ramowych równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy — Osoby niepełnosprawne — 

Niewystarczające środki transpozycji) 

(2013/C 245/03) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Enegren i 
C. Cattabriga, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, 
pełnomocnik, wspierana przez C. Gerardisę, avvocato dello 
Stato) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia, w wyznaczonym terminie, przepisów niezbędnych 
w celu zastosowania się do art. 5 dyrektywy Rady 2000/78/WE 
z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy 
(Dz.U. L 303, s. 16) — Ustawodawstwo krajowe przewidujące 
środki wykonawcze do tego artykułu, których zastosowanie jest 
uzależnione od czysto teoretycznego ustanowienia późniejszych 
uregulowań — Niewystarczające gwarancje i ułatwienia 

Sentencja 

1) Nie nakładając na wszystkich pracodawców obowiązku wprowa
dzenia, stosownie do potrzeb wynikających z konkretnej sytuacji, 
racjonalnych usprawnień stosujących się wobec wszystkich osób 
niepełnosprawnych Republika Włoska uchybiła ciążącemu na niej 
zobowiązaniu do dokonania należytej i pełnej transpozycji art. 5 
dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy.
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2) Republika Włoska pokrywa koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 226 z 30.7.2011 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 lipca 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 
— Belgia) — Argenta Spaarbank NV przeciwko Belgische 

Staat 

(Sprawa C-350/11) ( 1 ) 

(Przepisy podatkowe — Podatek dochodowy od osób prawnych 
— Odliczenie na kapitał wysokiego ryzyka — Fikcyjne odsetki 
— Zmniejszenie kwoty podlegającej odliczeniu dla spółek 
posiadających zakłady za granicą, których dochody są 
zwolnione na podstawie umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania) 

(2013/C 245/04) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Argenta Spaarbank NV 

Strona pozwana: Belgische Staat 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Wykładnia art. 
49 TFUE — Przepisy podatkowe — Podatek dochodowy od 
osób prawnych — Odliczenie na kapitał wysokiego ryzyka („fik
cyjne odsetki”) — Zmniejszenie kwoty podlegającej odliczeniu 
dla spółek posiadających zakłady za granicą, których dochody 
są zwolnione na podstawie umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania 

Sentencja 

Artykuł 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się 
on regulacji krajowej, na podstawie której przy obliczaniu odliczenia 
przyznanego spółce podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podat
kowemu w jednym państwie członkowskim wartość netto aktywów 
zakładu stałego znajdującego się w innym państwie członkowskim 
nie jest uwzględniana, jeżeli zyski rzeczonego zakładu nie są opodat
kowane w pierwszym państwie członkowskim na mocy umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, podczas gdy aktywa przypisane 
zakładowi stałemu znajdującemu się na terytorium pierwszego państwa 
członkowskiego są uwzględniane w tym celu. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 24.9.2011. 

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 4 lipca 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte — Włochy) — Fastweb SpA przeciwko Azienda 

Sanitaria Locale di Alessandria 

(Sprawa C-100/12) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne — Dyrektywa 89/665/EWG — 
Odwołanie w dziedzinie zamówień publicznych — Odwołanie 
od decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego wniesione 
przez oferenta, którego oferta nie została wybrana — 
Odwołanie oparte na okoliczności, że wybrana oferta nie jest 
zgodna z wymogami technicznymi zamówienia — Odwołanie 
wzajemne wybranego oferenta, którego podstawą jest 
niezachowanie w ofercie przedstawionej przez oferenta 
wnoszącego odwołanie niektórych wymogów technicznych 
zamówienia — Obydwie oferty niezgodne z wymogami 
technicznymi zamówienia — Orzecznictwo krajowe 
nakazujące wcześniejsze zbadanie odwołania wzajemnego i w 
przypadku gdy jest ono uzasadnione uznanie odwołania za 
niedopuszczalne bez badania istoty sprawy — Zgodność z 

prawem Unii) 

(2013/C 245/05) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Fastweb SpA 

Strona pozwana: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria 

przy udziale: Telecom Italia SpA, Path-Net SpA 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — 
Wykładnia dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 
1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wyko
nawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania 
procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień 
publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 395, 
s. 33), zmienionej dyrektywą 2007/66/WE (Dz.U. L 335, 
s. 31) — Zasady równego traktowania, niedyskryminacji i 
ochrony konkurencji — Zasada wywodząca się z orzecznictwa 
krajowego przewidująca, że sąd krajowy, do którego zostało 
wniesiono odwołanie w celu doprowadzenia do stwierdzenia 
nieważności aktu, na mocy którego udzielono zamówienia 
publicznego oraz odwołanie wzajemne kwestionujące udział w 
przetargu oferenta, któremu nie udzielono zamówienia i który 
wnosi odwołanie, może orzekać co do istoty odwołania 
wyłącznie jeżeli odwołanie wzajemne jest bezzasadne — Prze
targ ograniczony, w którym uczestniczy wyłącznie dwóch 
oferentów, którzy nie złożyli dopuszczalnych ofert
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