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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 
20 listopada 2013 r. — Presidenza del Consiglio dei 

Ministri i in. przeciwko Rina Services SpA i in. 

(Sprawa C-593/13) 

(2014/C 61/02) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Consiglio di Stato. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca odwołanie: Presidenza del Consiglio dei Ministri i 
in. 

Druga strona postępowania: Rina Services SpA i in. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy zasady traktatu dotyczące swobody przedsiębiorczości 
(art. 49 TFUE) i swobody świadczenia usług (art. 56 TFUE) 
oraz zasady zawarte w dyrektywie 2006/123/WE ( 1 ) stoją na 
przeszkodzie przyjęciu i stosowaniu przepisu krajowego, 
który stanowi, że w odniesieniu do jednostek akredytujących 
utworzonych w formie spółek akcyjnych ich siedziba statu
towa musi znajdować się na terytorium Republiki? 

2) Czy odstępstwo zawarte w art. 51 TFUE powinno być inter
pretowane w taki sposób, że obejmuje ono działalność akre
dytacyjną prowadzoną przez podmioty prawa prywatnego, 
które z jednej strony muszą być utworzone w formie spółek 
akcyjnych i działają na rynku konkurencyjnym, a z drugiej 
strony uczestniczą w wykonywaniu władzy publicznej i w 
związku z tym podlegają zezwoleniom i ścisłej kontroli 
prowadzonej przez organ nadzoru? 

( 1 ) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U 
L 376, s. 36). 

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w 
dniu 6 września 2013 r. w sprawie T-465/11, Globula 
przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 

21 listopada 2013 r. przez Komisję Europejską 

(Sprawa C-596/13 P) 

(2014/C 61/03) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. 
Herrmann, L. Armati, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Globula a.s., Republika Czeska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o: 

— uchylenie wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w 
dniu 6 września 2013 r., doręczonego Komisji w dniu 
11 września 2013 r., w sprawie T-465/11 Globula prze
ciwko Komisji Europejskiej; 

— stwierdzenie, że podniesiony w pierwszej instancji zarzut 
pierwszy nie jest zasadny i przekazanie sprawy Sądowi do 
ponownego rozpoznania podniesionych w pierwszej 
instancji zarzutów drugiego i trzeciego oraz 

— rozstrzygnięcie o kosztach postępowania w pierwszej 
instancji i postępowania odwoławczego w orzeczeniu 
kończącym postępowanie w sprawie. 

Zarzuty i główne argumenty 

Komisja utrzymuje, że zaskarżony wyrok należy uchylić z nastę
pujących względów:
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