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

Północnej 

(Sprawa C-527/08) ( 1 ) 

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

czonym terminie) 

(2009/C 256/12) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
pełnomocnicy K. Simonsson i A.-A. Gilly) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (Przedstawiciel: pełnomocnik S. Ossowski) 

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, 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchy
biło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 18 tej 
dyrektywy. 

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

( 1 ) Dz.U. C 19 z 24.01.2009 

Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-280/09) 

(2009/C 256/13) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
P. Oliver i G. Braga da Cruz, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że poprzez brak przyjęcia przepisów krajo
wych niezbędnych dla dostosowania się do art. 10 i 12 
rozporządzenia (WE) nr 273/2004 ( 1 ) Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekur
sorów narkotykowych, lub poprzez brak powiadomienia o 
ich przyjęciu zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia, a także 
poprzez brak przyjęcia przepisów krajowych koniecznych 
dla dostosowania się do art. 26 ust. 3 i art. 31 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 111/2005 ( 2 ) z dnia 22 grudnia 2004 
r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami 
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi, 
Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na 
niej ciążą na mocy wspomnianych rozporządzeń nr 
273/2004 oraz nr 111/2005. 

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Rozporządzenie nr 273/2004 weszło w życie w dniu 18 
sierpnia 2005 r., a rozporządzenie nr 111/2005 weszło w 
życie w dniu 15 lutego 2005 r., i było stosowane od dnia 18 
sierpnia 2005 r. 

Nie otrzymawszy żadnej informacji o przepisach przyjętych 
przez Republikę Portugalską w celu wykonania ww. przepisów 
dwóch wspomnianych rozporządzeń oraz nie posiadając jakich
kolwiek innych informacji, które pozwalałyby jej przyjąć, że 
niezbędne przepisy zostały przyjęte, Komisja wnioskuje, ze 
Republika Portugalska nie przyjęła jeszcze przywołanych prze
pisów, nie wykonując tym samym zobowiązań ciążących na 
niej na mocy wspomnianych rozporządzeń. 

( 1 ) Dz.U. L 47, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 22, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-281/09) 

(2009/C 256/14) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
L. Lozano Palacios i C. Vrignon, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że dopuszczając do rażących, wielokrotnych i 
poważnych naruszeń przepisów art. 18 ust. 2 dyrektywy 
Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych państw członkowskich,
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