
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 kwietnia 2009 
r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Belgii 

(Sprawa C-292/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Proce
dury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi — Nieprawidłowa lub niepełna transpozycja 

— Brak transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2009/C 141/07) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
B. Stromsky, D. Kukovec i M. Konstantinidis, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: D. Haven i J.- 
C. Halleux, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w przewidzianym terminie wszelkich przepisów 
niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych 
na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134, s. 114) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do transpozycji 
albo do pełnej lub poprawnej transpozycji art. 1 ust. 2 lit. b) w 
związku z załącznikiem I, jak również: art. 9 ust. 1 zdanie drugie, 
art. 9 ust. 8 lit. a) ppkt i) i iii), art. 23 ust. 2, art. 30 ust. 2-4, 
art. 31 ust. 1 lit. c), art. 38 ust. 1, art. 43 akapit pierwszy lit. d), 
art. 44 ust. 2 akapit drugi, art. 44 ust. 3 i 4, art. 46 akapit 
pierwszy, art. 48 ust. 2 lit. f), art. 55 ust. 1 akapit drugi lit. d) i 
e), art. 55 ust. 3, art. 67 ust. 2 akapit drugi i trzeci, art. 68 lit. 
a) akapit pierwszy, art. 72 oraz art. 74 ust. 1 dyrektywy 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó
wień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zmie
nionej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 
grudnia 2005 r., Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, jakie 
ciążą na nim na mocy tej dyrektywy. 

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie. 

3) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 8.9.2007. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Greckiej 

(Sprawa C-331/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Prawo paszowe i żywnościowe — Rozporządzenie (WE) nr 
882/2004 — Niedostateczny stan liczebny służb właściwych 

w zakresie kontroli weterynaryjnych) 

(2009/C 141/08) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
H. Tserepa-Lacombe i F. Erlbacher, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: E S. Chari
taki i I. Chalkias, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu spraw
dzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz 
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 
(Dz.U. L 165 s. 1) — Niedostateczny stan liczebny służb właści
wych w zakresie kontroli weterynaryjnych 

Sentencja 

1) Nie podejmując stosownych działań niezbędnych w celu zaradzenia 
niedoborowi pracowników służb odpowiedzialnych za kontrole 
weterynaryjne w Grecji, Republika Grecka uchybiła zobowiąza
niom, które na niej ciążą na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadza
nych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i 
żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i 
dobrostanu zwierząt. 

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie. 

3) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 247 z 20.10.2007.
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