
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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