
państw trzecich ( 1 ) wynika, że państwo członkowskie jest zobo
wiązane zastosować środek detencyjny w celu wydalenia co do 
zasady poprzez umieszczenie osoby w specjalnym ośrodku 
detencyjnym także wtedy, gdy takie ośrodki istnieją tylko w 
części struktury federalnej tego państwa członkowskiego, ale 
nie w tej części, w której zgodnie z regulacjami dotyczącymi 
struktury federalnej tego państwa członkowskiego środek deten
cyjny jest wykonywany? 

( 1 ) Dz.U. L 348, s. 98. 
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy prawo do rozpowszechniania zgodnie z art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2001/29/WE ( 1 ) obejmuje prawo do publicznego 
oferowania do nabycia oryginału lub kopii utworu? 

W wypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: 

2) Czy prawo do publicznego oferowania do nabycia oryginału 
lub kopii utworu obejmuje nie tylko ofertę sprzedaży, ale 
także reklamę? 

3) Czy prawo do rozpowszechniania zostaje naruszone 
również wówczas, gdy na podstawie oferty nie dochodzi 
do nabycia oryginału utworu ani jego kopii? 

( 1 ) Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw 
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. 
L 167, s.10. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil 
Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 26 września 
2013 r. — The Queen na wniosek Eventech Ltd 

przeciwko The Parking Adjudicator 

(Sprawa C-518/13) 

(2013/C 367/43) 

Język postępowania: angielski 

Sąd odsyłający 

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

Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca odwołanie: The Queen na wniosek Eventech Ltd 

Druga strona postępowania: The Parking Adjudicator 

Strony zainteresowane: London Borough of Camden, Transport 
for London 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy w okolicznościach zachodzących w niniejszej sprawie 
udostępnienie znajdujących się na drodze publicznej pasów 
przeznaczonych dla autobusów czarnym taksówkom w 
powiązaniu z odmową ich udostępnienia taksówkom „mini
cab”, w czasie obowiązywania ograniczeń w ruchu na tych 
pasach, stanowi użycie „,zasobów państwowych” w rozu
mieniu art. 107 ust. 1 TFUE? 

2) a) Jaki jest odpowiedni cel, w odniesieniu do którego 
należy szukać odpowiedzi na pytanie, czy czarne 
taksówki i taksówki „minicab” znajdują się w porówny
walnej sytuacji faktycznej i prawnej, przy ustalaniu, czy 
udostępnienie znajdujących się na drodze publicznej 
pasów przeznaczonych dla autobusów czarnym 
taksówkom w powiązaniu z odmową ich udostępnienia 
taksówkom „minicab” ma charakter selektywny w rozu
mieniu art. 107 ust. 1 TFUE? 

b) Jeśli zostałoby wykazane, że odpowiednim celem w 
rozumieniu pytania 2 a), przynajmniej w części, jest 
stworzenie bezpiecznego i efektywnego systemu trans
portu oraz że istnieją względy bezpieczeństwa lub efek
tywności, które uzasadniają zezwolenie czarnym 
taksówkom na poruszanie się pasami przeznaczonymi 
dla autobusów, a które nie mają zastosowania w 
stosunku do taksówek „minicab”, to czy można stwier
dzić, że wskazany środek nie jest selektywny w rozu
mieniu art. 107 ust. 1 TFUE? 

c) Czy przy udzieleniu odpowiedzi na pytanie 2 b) 
niezbędne jest ustalenie, czy państwo członkowskie 
powołujące się na powyższe uzasadnienie wykazało 
dodatkowo, że uprzywilejowane traktowanie czarnych 
taksówek w porównaniu z taksówkami „minicab” jest 
proporcjonalne i nie wykracza poza niezbędny zakres?
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