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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.

Sprawa C-14/18 P: Wyrok Trybunału ( szósta izba) z dni a 28 lutego 2019 r. — Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda./Komisja Europejska (Odwołanie — Klauzula arbitrażowa — Artykuł  272 TFUE — Pojęcie skargi o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa — Artykuł 263 TFUE — Pojęcie decyzji administracyjnej — Umowa o ud zielenie dotacji zawarta w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (KIP) (2007 — 2013) — Sprawozdanie z audytu stwierdzające brak kwalifikowalności niektórych poniesionych wydatków)

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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Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Estrada de Solà i M. M. Farrajota, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 72 z 26.2.2018.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 lutego 2019 r. — Ilmārs Rimšēvičs (C-202/18), Europejski Bank Cen-
tralny (EBC) (C-238/18)/Republika Łotewska

(Sprawy połączone C-202/18 i C-238/18) (1)

(Europejski System Banków Centralnych — Skarga oparta na art. 14.2 akapit drugi statutu Europejskiego Sys-
temu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego — Wydana przez organ krajowy decyzja zawiesza-

jąca prezesa krajowego banku centralnego w obowiązkach)

(2019/C 139/18)

Język postępowania: łotewski

Strony

Strona skarżąca: Ilmārs Rimšēvičs (przedstawiciele: S. Vārpiņš, M. Kvēps, I. Pazare, advokāti) (C-202/18), Europejski Bank Centralny 
(EBC) (przedstawiciele: C. Zilioli, K. Kaiser i C. Kroppenstedt, pełnomocnicy, wspierani przez D. Sarmienta Ramíreza-Escudera, abo-
gado, oraz V. Čuske-Jurjevą, advokāte) (C-238/18)

Strona pozwana: Republika Łotewska (przedstawiciele: I. Kucina i J. Davidoviča, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Sprawy C-202/18 i C-238/18 zostają połączone do celu wydania wyroku.

2) Stwierdza się nieważność wydanej przez Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (urząd antykorupcyjny, Łotwa) decyzji z 
dnia 19 lutego 2018 r. w zakresie, w jakim nałożono w niej na Ilmārsa Rimšēvičsa zakaz pełnienia obowiązków prezesa banku 
centralnego Łotwy.

3) Republika Łotewska pokrywa, oprócz własnych kosztów, również koszty poniesione przez Europejski Bank Centralny (EBC).

(1) Dz.U. C 161 z 07.05.2018.
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