
Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 listopada 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Raad van State van België 
— Belgia) — Belgacom NV przeciwko Interkommunale 
voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen 
(Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en 
Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale 

Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE) 

(Sprawa C-221/12) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 49 TFUE — Swoboda 
przedsiębiorczości — Artykuł 56 TFUE — Swoboda 
świadczenia usług — Zasady równego traktowania i 
niedyskryminacji — Obowiązek przejrzystości — Zakres 
stosowania — Porozumienie zawarte między podmiotami 
publicznymi państwa członkowskiego a przedsiębiorstwem z 
tego samego państwa członkowskiego — Przeniesienie przez 
te podmioty działalności polegającej na świadczeniu usług 
telewizyjnych, a także, na czas określony, wyłącznego prawa 
użytkowania ich sieci kablowych na przedsiębiorstwo z 
rzeczonego państwa członkowskiego — Możliwość powołania 
się przez przedsiębiorcę z tego samego państwa 
członkowskiego na art. 49 TFUE i 56 TFUE przed sądami 
tego państwa członkowskiego — Brak ogłoszenia przetargu 
— Względy uzasadniające — Istnienie wcześniejszego 
porozumienia — Transakcja mająca na celu zakończenie 
sporu dotyczącego interpretacji tego porozumienia — Ryzyko 

obniżenia wartości przeniesionej działalności) 

(2014/C 9/12) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Raad van State van België 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Belgacom NV 

Strony pozwane: Interkommunale voor Teledistributie van het 
Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Ener
gie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale 
Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Raad van State van België — Wykładnia art. 49 i 56 TFUE 
— Zakres stosowania — Zasada przejrzystości — Porozumienie 
zawarte między podmiotem publicznym a przedsiębiorstwem z 
tego samego państwa członkowskiego, dotyczące przeniesienia 
określonych praw tego podmiotu publicznego na dane przed
siębiorstwo, bez ogłoszenia lub zaproszenia innych przedsię
biorstw do składania ofert 

Sentencja 

1) Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE powinno się interpretować w ten 
sposób, że przedsiębiorca z danego państwa członkowskiego może 

powołać się przed sądami tego państwa członkowskiego na naru
szenie obowiązku przejrzystości wywodzonego z powyższych arty
kułów w związku z zawarciem porozumienia, na podstawie którego 
jeden podmiot lub więcej podmiotów publicznych rzeczonego 
państwa członkowskiego albo udziela przedsiębiorcy z tego samego 
państwa członkowskiego koncesji na usługi mającej niewątpliwe 
znaczenie transgraniczne, albo przyznaje przedsiębiorcy wyłączne 
prawo wykonywania działalności gospodarczej mającej takie 
znaczenie. 

2) Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE powinno się interpretować w ten 
sposób, że: 

— wola nienaruszania określonych praw do użytkowania należą
cych do podmiotów publicznych sieci kablowych, które na mocy 
wcześniejszego porozumienia zostały przez nie przyznane 
przedsiębiorcy, nie może uzasadniać sprzecznego z prawem 
Unii rozszerzenia tego porozumienia w postaci bezpośredniego 
udzielenia koncesji na usługi lub wyłącznego prawa wykony
wania działalności mającej niewątpliwe znaczenie transgra
niczne, nawet jeśli następuje to w celu zakończenia sporu 
zaistniałego między zainteresowanymi stronami, ze względów 
całkowicie niezależnych od ich woli, co do zakresu tego poro
zumienia; 

— powody natury gospodarczej, takie jak chęć uniknięcia obni 
żenia wartości działalności gospodarczej, nie stanowią 
nadrzędnych względów interesu ogólnego mogących uzasadnić 
bezpośrednie udzielenie koncesji na usługi dotyczące tej dzia 
łalności lub wyłączne prawo wykonywania tej działalności i 
mające niewątpliwe znaczenie transgraniczne, z odstąpieniem 
od zasad równego traktowania i niedyskryminacji ustanowio
nych przez rzeczone artykuły. 

( 1 ) Dz.U. C 243 z 11.8.2012. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 listopada 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Raad van State — Niderlandy) — C. Demir 

przeciwko Staatssecretaris van Justitie 

(Sprawa C-225/12) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Układ stowarzyszeniowy EWG– 
Turcja — Artykuł 13 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia — 
Klauzule „standstill” — Pojęcie przebywania zgodnie z 

prawem) 

(2014/C 9/13) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Raad van State 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: C. Demir 

Strona pozwana: Staatssecretaris van Justitie
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