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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Sprawy połąc- Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Repsol Butano SA (C-473/17), DISA 

Gas SAU (C-546/17)/Administración del Estado

(Sprawy połączone C-473/17 i C-546/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Energia — Sektor będących pochodną ropy naftowej gazów skroplonych (LPG) —
 Ochrona konsumentów — Obowiązek świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym — Maksymalna 

cena za butlę gazu — Obowiązek dostawy do domu — Artykuł 106 TFUE — Dyrektywy 2003/55/WE, 
2009/73/WE i 2006/123/WE — Wykładnia wyroku z dnia 20 kwietnia 2010 r., Federutility i in. (C-265/08, 

EU:C:2010:205) — Zasada proporcjonalności)

(2019/C 206/02)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Supremo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Repsol Butano SA (C-473/17), DISA Gas SAU (C-546/17)

Druga strona postępowania: Administración del Estado

Przy udziale: Redexis Gas SL, Repsol Butano SA (C-546/17)

Sentencja

Warunek proporcjonalności przewidziany w art. 15 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on przeszkodzie środkom 
— takim jak te będące przedmiotem sporu w postępowaniach głównych — które ustalają cenę maksymalną butli będącego pochodną 
ropy naftowej gazu skroplonego i nakładają na niektóre podmioty gospodarcze obowiązek dostawy tego gazu do domu, pod warun-
kiem że środki te zostaną utrzymane przez ograniczony w czasie okres i nie wykraczają poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia reali-
zowanego celu leżącego w ogólnym interesie gospodarczym.

(1) Dz.U. C 382 z 13.11.2017.
Dz.U. C 412 z 4.12.2017.
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