
Sentencja 

Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3665/87 z dnia 
27 listopada 1987 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady 
stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych, 
zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 495/97 z dnia 18 
marca 1997 r., należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku 
refundacji zróżnicowanej wniosek o część zróżnicowaną refundacji nie 
jest składany w chwili złożenia wniosku, o którym mowa w art. 47 
ust. 1 rozporządzenia nr 3665/87, lub dokumentów dotyczących 
wypłaty refundacji, o których mowa w art. 47 ust. 2 tego rozporzą
dzenia, lecz w chwili złożenia dokumentu określonego w jego art. 3 
ust. 5. Podanie w tym dokumencie informacji, które mogą prowadzić 
do refundacji wyższej niż obowiązująca i które okażą się nieprawid 
łowe, powoduje w konsekwencji zastosowanie kary przewidzianej w art. 
11 ust. 1 akapit pierwszy i drugi z zastrzeżeniem przypadków okreś
lonych w art. 11 ust. 1 akapit trzeci i siódmy tego rozporządzenia. 

( 1 ) Dz.U. C 128 z 24.5.2008. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 marca 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypos- 

politej Polskiej 

(Sprawa C-143/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/73/WE — Brak transpozycji w przewi

dzianym terminie) 

(2009/C 113/20) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
P. Dejmek i M. Kaduczak, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: M. 
Dowgielewicz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Nieprzyjęcie w przewidzianym terminie przepisów koniecznych 
do wykonania dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dnia 10 
sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do dyre
ktywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie
sieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć 
zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.U. L 241, s. 
26) 

Sentencja 

1) Poprzez nieprzyjęcie w przewidzianym terminie wszystkich prze
pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych 

do wykonania dyrektywy Komisji 2006/73/WE z dnia 10 
sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności 
przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na 
potrzeby tejże dyrektywy Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowią
zaniom ciążącym na niej na mocy wymienionej dyrektywy. 

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 142 z 7.6.2008. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 marca 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu 

Księstwu Luksemburga 

(Sprawa C-184/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 — Artykuł 18 — Rynek 
detergentów i substancji powierzchniowo czynnych przezna
czonych do wykorzystania jako składniki detergentów — 

Kary w wypadku nieprzestrzegania) 

(2009/C 113/21) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
P. Oliver i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciel: 
C. Schiltz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Nieus
tanowienie w wyznaczonym terminie odstraszających, skutecz
nych i proporcjonalnych kar w wypadku naruszenia przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.U. L 
104, s. 1) lub brak powiadomienia o ich przyjęciu 

Sentencja 

1) Poprzez nieustanowienie w wyznaczonym terminie kar, o których 
mowa w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie deter
gentów Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, 
które na nim ciążą na mocy tego artykułu. 

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 158 z 21.6.2008.
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