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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

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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Sentencja 

1) Jednostki poszkodowane przez nieprawidłową transpozycję i zasto
sowanie dyrektywy Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 
r. w sprawie problemów zdrowotnych dotyczących produkcji i wpro
wadzenia do obrotu świeżego mięsa, zmienionej dyrektywą Rady 
91/497/EWG z dnia 29 lipca 1991 r., i dyrektywy Rady 
89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącej kontroli 
weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie 
wprowadzenia rynku wewnętrznego mogą powołać się na prawo 
swobodnego przepływu towarów w celu wskazania na odpowie
dzialność państwa za naruszenie prawa. 

2) Prawo wspólnotowe nie wymaga, by z chwilą gdy Komisja 
wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego na podstawie art. 226 WE, bieg terminu 
przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody z tytułu odpowie
dzialności państwa za naruszenie zobowiązań ciążących na nim na 
mocy prawa wspólnotowego został przerwany lub zawieszony na 
czas trwania postępowania. 

3) Prawo wspólnotowe nie sprzeciwia się temu, by termin przedaw
nienia na wniesienie skargi z tytułu odpowiedzialności państwa za 
nieprawidłową transpozycję dyrektywy rozpoczynał swój bieg z datą 
wystąpienia pierwszych szkodliwych konsekwencji tej nieprawid 
łowej transpozycji, podczas gdy dalsze szkodliwe jej skutki są 
możliwe do przewidzenia, nawet jeśli ta data poprzedza prawid 
łową transpozycję tej dyrektywy. 

4) Prawo wspólnotowe nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu prze
pisów krajowych, które stanowią, iż jednostka nie może uzyskać 
naprawienia szkody, której wystąpieniu w sposób zamierzony lub 
przez niedbalstwo nie zapobiegła za pomocą środków prawnych, 
pod warunkiem że wykorzystania środków prawnych można w 
sposób rozsądny wymagać od poszkodowanego, czego ocena należy 
do sądu krajowego, w świetle ogółu okoliczności rozpatrywanej 
przed nim sprawy. Prawdopodobieństwo, że sąd krajowy przedstawi 
wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na 
podstawie art. 234 WE, lub istnienie skargi o uchybienie zobo
wiązaniom państwa członkowskiego zawisłej przez Trybunałem nie 
mogą jako takie stanowić wystarczającego powodu, by stwierdzić, 
że skorzystanie ze środka prawnego nie jest rozsądne. 

( 1 ) Dz.U. C 326 z 30.12.2006. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 marca 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Greckiej 

(Sprawa C-489/06) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dy
rektywy 93/36/EWG i 93/42/EWG — Zamówienia publiczne 
— Procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy — 

Dostawy dla szpitali) 

(2009/C 113/04) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
M. Patakia i X. Lewis, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republice Greckiej (Przedstawiciele: D. Tsagka
raki i S. Chala, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 
czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień 
publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, str. 1) oraz art. 17 i 18 
dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. doty
czącej wyrobów medycznych (Dz.U. L 169, str. 1) — Odrzu
cenie, w ramach postępowań przetargowych na dostawy do 
szpitali publicznych w Grecji, wyrobów medycznych ze 
względów „ogólnej zgodności i bezpieczeństwa użytkowania”, 
pomimo ich certyfikacji za pomocą oznakowania CE, a w 
każdym razie bez przeprowadzenia postępowania przewidzia
nego w dyrektywie 93/42/EWG 

Sentencja 

1) Odrzucając oferty na wyroby medyczne opatrzone oznakowaniem 
CE, przy czym właściwe instytucje zamawiające szpitali greckich nie 
przestrzegały procedury przewidzianej w dyrektywie Rady 
93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów 
medycznych, zmienionej przez rozporządzenie (WE) nr 
1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 
2003 r., Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej 
ciążą na mocy art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 
14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień 
publicznych na dostawy, zmienionej przez dyrektywę Komisji 
2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. oraz na mocy art. 
17 i 18 dyrektywy 93/42, zmienionej przez rozporządzenie nr 
1882/2003. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 326 z 30.12.2006. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 marca 2009 r. 
— Archer Daniels Midland Co. przeciwko Komisji 

Wspólnot Europejskich 

(Sprawa C-510/06 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgod
nione praktyki — Rynek glukonianu sodu — Grzywny — 
Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Wspólno
towa polityka konkurencji — Równość traktowania — Obrót, 
który może zostać wzięty pod uwagę — Okoliczności łago

dzące) 

(2009/C 113/05) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Archer Daniels Midland Co. (przedstawiciel: 
M. Garcia, Solicitor)
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