
4) Technische Unie BV zostaje obciążona kosztami niniejszego postę-
powania. Koszty związane z postępowaniem w pierwszej instancji,
w którym wydano wyrok z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawach
połączonych T-5/00 i T-6/00 Nederlandse Federatieve Vereniging
voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied i Technische Unie
przeciwko Komisji, pokrywa Technische Unie BV w sposób okreś-
lony w pkt 3 sentencji wspomnianego wyroku.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 października
2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Królestwu Belgii

(Sprawa C-275/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Wspólnotowy tranzyt zewnętrzny — Rozporządzenia (EWG)
nr 2913/92 i 2454/93 — Środki własne Wspólnoty —
Udostępnienie — Termin — Odsetki za opóźnienie — Brak
zachowania i przekazania dokumentów dotyczących stwier-

dzenia i udostępnienia środków własnych)

(2006/C 294/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: C. Giolito i G. Wilms, pelnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii (Przedstawiciele: E. Dominko-
vits i M. Wimmer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Przedstawiciele:
C. Jackson, pełnomocnik oraz M. Angiolini i R. Anderson,
barristers)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Artykuł 6, 9, 10 i 11 rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonującego decyzję
94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych
Wspólnot (Dz.U. L 130, str. 1), uchylającego i zastępującego od
dnia 31 maja 2000 r. rozporządzenie Rady (WE, Euratom)
nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. wykonujące decyzję
88/376/EWG, Euroatom (Dz. U. L 155, str. 1) — Nieprawidło-
wości i opóźnienia stwierdzone w zapisaniu na rachunkach
środków własnych

Sentencja

1) Nie zapisując w wymaganym terminie ustalonych roszczeń na
rachunkach, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) rozporządzenia
Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r.

wykonującego decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu
środków własnych Wspólnot,

nie sprawdzając, czy od dnia 1 stycznia 1995 r. nastąpiły inne
opóźnienia w udostępnieniu środków własnych z powodu opóź-
nienia w zapisaniu na rachunkach w rozumieniu art. 6 ust. 3 lit.
a) rozporządzenia nr 1150/2000, niszcząc archiwa dotyczące
tego okresu i nie przekazując informacji o tych opóźnieniach
Komisji w celu umożliwienia jej obliczenia odsetek za opóźnienie,
należnych zgodnie z art. 11 rozporządzenia nr 1150/2000 w
związku ze opóźnieniem w udostępnieniu środków własnych,

Królestwo Belgii uchybiło swoim zobowiązaniom, które ciążą na
nim na mocy art. 3, 6, 9, 10 i 11 rozporządzenia
nr 1150/2000, uchylającego i zastępującego od dnia 31 maja
2000 r. rozporządzenie Rady nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989
r. wykonujące decyzję 88/376/EWG, Euroatom w sprawie
systemu środków własnych Wspólnot (Dz. U. L 155, str. 1), które
ma identyczny przedmiot, oraz art. 10 WE.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 września
2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Królestwu Niderlandów

(Sprawy połączone C-282/04 i C-283/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Artykuły 56 ust. 1 WE oraz 43 WE — Akcje specjalne
(„golden shares”) państwa niderlandzkiego w spółkach KPN i
TPG — Określenie pojęć „udział w kontroli”, „inwestycja
bezpośrednia” oraz „inwestycja portfelowa” w kontekście
podstawowych wolności — „Środek państwowy”
w rozumieniu podstawowych wolności — Zapewnienie

powszechnych usług pocztowych)

(2006/C 294/10)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: H. Støvlbæk, A. Nijenhuis i S. Noë, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów (Przedstawiciele: H.G.
Sevenster, J.G.M.van Bakel i M. de Grave, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Artykuły 43 i 56 WE — Prawa związane z akcjami specjalnymi
państwa niderlandzkiego w spółce Koninklijke KPN NV oraz
TPG NV
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