
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof 
van Cassatie van België — Wykładnia art. 43 ust. 1 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w 
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych („Bruksela 
I”) (Dz.U. 2001, L 12, s. 1) — Pojęcie strony — Skarga wnie
siona przez wierzyciela w imieniu i na rzecz jego dłużnika — 
Orzeczenie w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności 

Sentencja 

Artykuł 43 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 
grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy 
interpretować w ten sposób, że wierzyciel dłużnika nie jest uprawniony 
do wniesienia środka zaskarżenia od orzeczenia rozstrzygającego o 
wniosku o stwierdzenie wykonalności, jeżeli formalnie nie uczestniczył 
on jako strona w postępowaniu, w ramach którego inny wierzyciel tego 
dłużnika złożył ten wniosek o stwierdzenie wykonalności. 

( 1 ) Dz.U. C 183 z 19.7.2008 

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

Hiszpanii 

(Sprawa C-321/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/29/WE — Nieuczciwe praktyki handlowe 
stosowane przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na 
rynku wewnętrznym — Brak transpozycji w przepisanym 

terminie) 

(2009/C 141/31) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
W. Wils i E. Adsera Libera, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (Przedstawiciel: B. Plaza 
Cruz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych 
do zastosowania się do dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsię
biorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 
97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach 
handlowych”) (Dz.U. L 149, s. 22) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w przepisanym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania 
się do dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk 
handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsu
mentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporzą
dzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(„Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”), Królestwo 
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy 
tej dyrektywy. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Austrii 

(Sprawa C-401/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 96/82/WE — Niebezpieczeństwa związane z 
poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych 
— Artykuł 11 ust. 1 lit. c) — Sporządzanie zewnętrznych 
planów operacyjno-ratowniczych dotyczących środków, jakie 
należy przedsięwziąć poza terenem zakładów — Brak trans

pozycji w przepisanym terminie) 

(2009/C 141/32) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
B. Schima i A. Sipos, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciel: E. Riedl, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 11 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 
grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważ
nych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, zmie
nionej dyrektywą 2003/105/WE (Dz.U. 1997, L 10, s. 13) — 
Niesporządzenie zewnętrznych planów operacyjno-ratow
niczych dotyczących środków, jakie należy przedsięwziąć poza 
terenem zakładów 

Sentencja 

1) Nie zapewniając sporządzenia zewnętrznych planów operacyjno- 
ratowniczych dla wszystkich zakładów objętych art. 9 tej dyrektywy 
Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z
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substancjami niebezpiecznymi, zmienionej dyrektywą 
2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 2003 r., Republika Austrii uchybiła ciążącym na niej 
zobowiązaniom wynikającym z art. 11 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy. 

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008. 

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

Greckiej 

(Sprawa C-493/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/56/WE — Transgraniczne łączenie się 
spółek kapitałowych — Brak transpozycji w wyznaczonym 

terminie) 

(2009/C 141/33) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
I. Dimitriou i P. Dejmek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: N. Dafniou, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w przewidzianym terminie przepisów niezbęd
nych do zastosowania się do dyrektywy 2005/56/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 
(Dz. U. L 310 s. 1) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania 
się do dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego 
łączenia się spółek kapitałowych, Republika Grecka uchybiła zobo
wiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 19 akapit pierwszy tej 
dyrektywy. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 10.1.2009. 

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 24 marca 
2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van 
koophandel Hasselt — Belgia) — NV de Nationale Loterij 

przeciwko BVBA Customer Service Agency 

(Sprawa C-525/06) ( 1 ) 

(Zaskarżenie orzeczenia zawierającego wniosek o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Rozstrzygnięcie sporu 
przed sądem krajowym przez sąd apelacyjny — Brak koniecz

ności udzielania odpowiedzi) 

(2009/C 141/34) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Rechtbank van koophandel Hasselt 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: NV de Nationale Loterij 

Strona pozwana: BVBA Customer Service Agency 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Rechtbank van koophandel te Hasselt — Wykładnia art. 49 
WE — Loteria krajowa posiadająca na terytorium państwa 
członkowskiego ustawowy monopol mający na celu ograni
czenie uzależnienia od gier, prowadząca jednak regularną 
reklamę zachęcającą do udziału w niej — Ustawodawstwo 
krajowe zakazujące innym przedsiębiorstwom komercyjnym 
sprzedaży formularzy udziału grupowego bez zezwolenia loterii 
krajowej 

Sentencja 

Nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na wniosek o wydanie orze
czenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-525/06. 

( 1 ) Dz.U. C 42 z 24.2.2007 

Postanowienie Trybunału z dnia 20 stycznia 2009 r. — 
Mebrom NV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 

(Sprawa C-374/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna Komisji — 
Szkoda o charakterze pewnym i rzeczywistym — Przeinaczenie 

okoliczności faktycznych i dowodów — Ciężar dowodu) 

(2009/C 141/35) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Mebrom NV (przedstawiciele: adwokaci K. 
Van Maldegem i C. Mereu) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 
(przedstawiciel: X. Lewis, pełnomocnik)
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