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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 marca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat im Land 

Niederösterreich — Austria) — Gottfried Heinrich 

(Sprawa C-345/06) ( 1 ) 

(Artykuł 254 ust. 2 WE — Rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 — Artykuł 2 ust. 3 — Rozporządzenie (WE) nr 
622/2003 — Bezpieczeństwo lotnictwa — Załącznik — Lista 
przedmiotów zakazanych na pokładzie statków powietrznych 

— Brak publikacji — Moc wiążąca) 

(2009/C 113/02) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gottfried Heinrich 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich — 
Wykładnia art. 254 ust. 2 WE oraz art. 2 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 
maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145, str. 43) 
— Ważność rozporządzenia Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 
4 kwietnia 2003 r. ustanawiającego środki w celu wprowa
dzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczą
cych bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 89, str. 9) — 
Brak publikacji załącznika do rozporządzenia ustanawiającego 
szczegółowe środki w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa, zawie
rającego listę przedmiotów zakazanych, które nie mogą zostać 
wniesione na pokład samolotu 

Sentencja 

Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 
kwietnia 2003 r. ustanawiającego środki w celu wprowadzenia w życie 
wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa 
lotnictwa cywilnego zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
68/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r., który nie został opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma mocy wiążącej w 
zakresie, w którym zmierza do nałożenia obowiązków na jednostki. 

( 1 ) Dz.U. C 281 z 18.11.2006. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 marca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) 
— Danske Slagterier przeciwko Republice Federalnej 

Niemiec 

(Sprawa C-445/06) ( 1 ) 

(Środki o skutku równoważnym — Policja sanitarna — 
Wymiana międzywspólnotowa — Świeże mięso — Kontrole 
weterynaryjne — Odpowiedzialność pozaumowna państwa 
członkowskiego — Termin przedawnienia — Ustalenie 

szkody) 

(2009/C 113/03) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesgerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Danske Slagterier 
Strona pozwana: Republika Federalna NIemiec 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesgerichtshof — Wykładnia art. 28 WE i art. 5 ust. 1 lit. 
o) i art. 6 ust. 1 lit. b) pkt iii) dyrektywy Rady 64/433/EWG z 
dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie w sprawie problemów 
zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzenia do obrotu 
świeżego mięsa (Dz.U., 121, s. 2012), zmienionej dyrektywą 
91/497/EWG Rady z dnia 29 lipca 1991 r. (Dz.U. L 268, s. 
69), w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 i 8 dyrektywy Rady 
89/622/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącej kontroli 
weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspek
tywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (Dz.U. L 395, s. 13) 
— Wykładnia prawa wspólnotowego w zakresie odpowiedzial
ności pozaumownej państwa członkowskiego za naruszenie 
prawa wspólnotowego — Termin przedawnienia — Ustalenie 
szkody podlegającej naprawieniu i wymogów ciążących na 
poszkodowanym
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