
podatkowy, w odniesieniu do którego nie wydano jeszcze żadnej decyzji 
prawomocnej w zakresie, w jakim stanowi on przeszkodę dla uwzględ
nienia przez sąd krajowy, przed którym toczy się spór, norm prawa 
wspólnotowego w zakresie praktyk stanowiących nadużycie związanych 
z tym podatkiem. 

( 1 ) Dz.U. C 79 z 29.3.2008. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 września 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej 

(Sprawa C-457/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/14/WE — Pojazdy mechaniczne — Brak 

transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2009/C 256/10) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel: 
N. Yerrell, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (Przedstawiciel: L. Seeboruth, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w przewidzianym terminie przepisów koniecznych 
do zapewnienia zgodności z dyrektywą 2005/14/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmienia
jącą dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 
90/232/EWG Rady oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpo
wiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych (Dz.U. L 149, s. 14). 

Sentencja 

1) Poprzez brak przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów usta
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zapew
nienia zgodności z dyrektywą 2005/14/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniającą dyrektywy 
Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 
90/232/EWG Rady oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowie
dzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą 
na mocy tej dyrektywy. 

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 września 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Estonii 

(Sprawa C-464/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/65/WE — Polityka transportowa — Bezpie
czeństwo urządzeń portowych — Brak transpozycji w wyzna

czonym terminie) 

(2009/C 256/11) 

Język postępowania: estoński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
pełnomocnicy K. Simonsson i K. Saaremäel-Stoilov) 

Strona pozwana: Republika Estonii (Przedstawiciel: pełnomocnik 
L. Uibo) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w przewidzianym terminie przepisów niezbęd
nych w celu dostosowania się do dyrektywy Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2005/65/WE z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie wzmocnienia ochrony portów (Dz.U. L 310, s. 28) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admi
nistracyjnych niezbędnych w celu dostosowania się do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/65/WE z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów, 
Republika Estonii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą 
na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Estonii zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008
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