
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 2 stycznia
2009 r. — Centre d'exportation du livre français (CELF),
Ministre de la culture et de la communication przeciwko

Société internationale de diffusion et d'édition

(Sprawa C-1/09)

(2009/C 69/42)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Conseil d'État

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Centre d'exportation du livre français (CELF),
Ministre de la culture et de la communication

Strona pozwana: Société internationale de diffusion et d'édition

Pytania prejudycjalne

1) Czy sąd krajowy może zawiesić postępowanie w sprawie
dotyczącej obowiązku zwrotu pomocy państwa, dopóki
Komisja Wspólnot Europejskich nie zajmie stanowiska
w drodze ostatecznej decyzji w przedmiocie zgodności
pomocy z zasadami wspólnego rynku, jeżeli sąd wspólno-
towy stwierdził nieważność pierwszej decyzji Komisji uzna-
jącej tę pomoc za zgodną?

2) Jeżeli Komisja trzykrotnie uznała pomoc za zgodną ze
wspólnym rynkiem, a następnie Sąd Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich stwierdził nieważność tych decyzji,
czy taka sytuacja może stanowić wyjątkową okoliczność
mogącą skłonić sąd krajowy do ograniczenia obowiązku
odzyskania pomocy?

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-6/09)

(2009/C 69/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Peere i P. Dejmek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2005/60/WE (1) Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a w każdym
razie nie informując Komisji o tych przepisach, Królestwo
Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy
art. 45 tej dyrektywy.

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2005/60/WE upłynął w dniu
15 grudnia 2007 r. Tymczasem na dzień wniesienia skargi
strona pozwana nie wprowadziła jeszcze wszystkich przepisów
niezbędnych w celu transpozycji dyrektywy, a w każdym razie
nie poinformowała o nich Komisji.

(1) Dz.U. L 309, s. 15.

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-7/09)

(2009/C 69/44)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Cattabriga i J. Sénéchal, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych koniecznych dla dosto-
sowania się do dyrektywy Komisji 2006/86/WE z dnia 24
października 2006 r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań doty-
czących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych
i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych
wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwa-
rzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji
tkanek i komórek ludzkich (1), a w każdym razie poprzez
niedoinformowanie Komisji o ich przyjęciu, Królestwo Belgii
uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tej
dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.
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