
3) Sformułowanie „przestrzeganie przepisów Wspólnoty dotyczących
dobra zwierząt”, zawarte w art. 33 ust. 9 rozporządzenia Rady
(WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku wołowiny i cielęciny, należy rozumieć w ten
sposób, że w przypadku stwierdzenia, iż wspólnotowe normy
gęstości załadunku zawarte w rozdziale VI pkt 47 część B załącz-
nika do dyrektywy 91/628, zmienionej dyrektywą 95/29, nie były
zachowane podczas transportu zwierząt, należy uznać co do zasady,
że przepisy te nie były przestrzegane w odniesieniu do wszystkich
żywych przewożonych zwierząt.

4) Prawo wspólnotowe nie zobowiązuje sądu krajowego do zastoso-
wania z urzędu przepisu prawa wspólnotowego, jeżeli takie zastoso-
wanie zmuszałoby sąd do odstąpienia od ustanowionej w danym
prawie krajowym zasady zakazującej reformatio in peius.

(1) Dz.U. C 20 z dnia 27.1.2007.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 stycznia
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Portugalskiej

(Sprawa C–150/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Zwłoka w przekazaniu środków własnych — Należne odsetki
za zwłokę — Zasady rachunkowości — System ATA)

(2009/C 69/06)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
G. Wilms i M. Afonso, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (Przedstawiciele: L. Inez
Fernandes, J. A.. Anjos i C. Guerra Santos, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 2, art. 6 ust. 2, art. 9, art. 10 i art. 11 rozporzą-
dzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja
1989 r. wykonującego decyzję 88/376/EWG, Euratom w
sprawie systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 155, s.
1) — Odmowa zapłaty odsetek za zwłokę w przekazaniu
środków własnych w ramach systemu ATA — Zasady rachunko-
wości

Sentencja

1) Odmawiając zapłaty Komisji Wspólnot Europejskich odsetek za
zwłokę należnych z tytułu zwłoki w przekazaniu środków własnych
w ramach systemu ATA, Republika Portugalska uchybiła zobowią-
zaniom ciążącym na niej na mocy art. 2, art. 6 ust. 2, i art. 9,
art. 10 i art. 11 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom)
nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. wykonującego decyzję
88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu środków własnych
Wspólnot.

2) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3) Republika Portugalska pokrywa, poza kosztami własnymi, trzy
czwarte kosztów Komisji Wspólnot Europejskich.

4) W pozostałym zakresie Komisja Wspólnot Europejskich sama
ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 117 z 26.5.2007.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 9 października 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Niderlandów

(Sprawa C-230/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państw członkowskich — Dyrek-
tywa 2002/22/WE — Komunikacja elektroniczna — Wspólny
europejski numer alarmowy — Lokalizacja osoby wywołującej

— Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

(2009/C 69/07)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
W. Wils i M. Shotter, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C.M.
Wissels, pełnomocnik)

Interwenient: Republika Litewska (przedstawiciel: D. Kriaučiūnas,
pełnomocnik)

21.3.2009 C 69/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


