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Sprawa C-9/18: Wyrok Trybunału ( siódma izba)  z dnia 28 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Karlsruhe — Niemcy) — postępowanie karne przeci wko Detlefowi Meynowi (Odesłanie prejudycjalne — Transport — Dyrektywa 2006/126/WE — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Odmowa uznania prawa jazdy wydanego w innym państwie członkowskim — Uprawnienie do kierowania pojazdami ustalone na podstawie prawa jazdy)

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Oberlandesgericht Karlsruhe — Niemcy) — postępowanie karne przeciwko Detle-

fowi Meynowi

(Sprawa C-9/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Transport — Dyrektywa 2006/126/WE — Wzajemne uznawanie praw jazdy —
 Odmowa uznania prawa jazdy wydanego w innym państwie członkowskim — Uprawnienie do kierowania pojaz-

dami ustalone na podstawie prawa jazdy)

(2019/C 139/16)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Karlsruhe

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Detlef Meyn

Sentencja

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy należy interpre-
tować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie odmówiło uznania prawa jazdy należącego do 
osoby mającej miejsce zamieszkania na jego terytorium, wydanego przez inne państwo członkowskie bez badania umiejętności, na 
podstawie prawa jazdy, które zostało wydane przez inne państwo członkowskie i które samo zostało uzyskane w drodze wymiany 
prawa jazdy wydanego przez państwo trzecie.

(1) Dz.U. C 39 z 16.4.2018.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 28 lutego 2019 r. — Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade 
Unipessoal, Lda./Komisja Europejska

(Sprawa C-14/18 P) (1)

(Odwołanie — Klauzula arbitrażowa — Artykuł 272 TFUE — Pojęcie „skargi o ustalenie istnienia stosunku praw-
nego lub prawa” — Artykuł 263 TFUE — Pojęcie „decyzji administracyjnej” — Umowa o udzielenie dotacji 

zawarta w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (KIP) (2007 — 2013) —
 Sprawozdanie z audytu stwierdzające brak kwalifikowalności niektórych poniesionych wydatków)

(2019/C 139/17)

Język postępowania: portugalski

Strony

Wnoszący odwołanie: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (przedstawiciele: G. Gentil Anastácio i D. 
Pirra Xarepe, advogados)
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