
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Conseil d'État (Belgia) — Ważność, w świetle dyrektywy 
ramowej Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania, 
i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196, s. 1), a 
w szczególności jej załączników V (tytuł A.9) i VI (pkt 4.2.3), 
dyrektywy Komisji 2004/73/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
dostosowującej po raz dwudziesty dziewiąty do postępu tech
nicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG (Dz.U. L 152, s. 1) — 
Przepisy krajowe niezgodne z prawem, ponieważ dokonują 
transpozycji dyrektywy rzekomo sprzecznej z dyrektywą 
ramową — Klasyfikacja substancji zwanej bromkiem n-propylu 
jako substancji wysoce łatwopalnej i toksycznej. 

Sentencja 

Analiza pytań prejudycjalnych nie wykazała istnienia żadnych okolicz
ności, które mogłyby wpłynąć na ważność dyrektywy Komisji 
2004/73/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowującej po raz 
dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 
67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania, i 
etykietowania substancji niebezpiecznych w zakresie, w jakim dokonuje 
ona klasyfikacji bromku n-propylu jako substancji wysoce łatwopalnej 
(R11) i toksycznej ze względu na zaburzenia rozrodczości kategorii 2 
(R60). 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.10.2008. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-438/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Swoboda przedsiębiorczości — Dyrektywa 96/96/WE — 
Uregulowania krajowe — Warunki dostępu, o charakterze 
ograniczenia, do prowadzenia działalności z zakresu kontroli 
pojazdów — Artykuł 45 WE — Działalność związana z 
wykonywaniem władzy publicznej — Bezpieczeństwo ruchu 

drogowego — Proporcjonalność) 

(2009/C 297/17) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
E. Traversa i M. Teles Romão, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska (Przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes i A. Pereira Miranda, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 43 WE — Przepisy nakładające ograniczenia w 
swobodzie przedsiębiorczości na podmioty pragnące prowadzić 
w Portugalii działalność z zakresu kontroli pojazdów 

Sentencja 

1) Nakładając na podmioty z innych państw członkowskich, pragnące 
prowadzić w Portugalii działalność w zakresie kontroli pojazdów, 
ograniczenia swobody przedsiębiorczości polegające w szczególności 
na uzależnieniu wydawania zezwoleń od interesu publicznego, 
wymogu posiadania minimalnego kapitału zakładowego w wyso
kości 100 000 EUR, ograniczeniu przedmiotu działalności spółki 
w odniesieniu do tych przedsiębiorstw oraz zakazie łączenia funkcji 
wspólników, członków zarządu i rady nadzorczej z innymi rodza
jami działalności, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, 
które na niej ciążą na mocy art. 43 WE. 

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

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

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 października 2009 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
— Niderlandy) — G. Elbertsen przeciwko Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(Sprawa C-449/08) ( 1 ) 

(Wspólna polityka rolna — Zintegrowany system zarządzania 
i kontroli niektórych systemów pomocy — Rozporządzenie 
(WE) nr 1782/2003 — System jednolitych płatności — Usta
lenie kwoty referencyjnej — Rolnicy znajdujący się w specy

ficznej sytuacji — Rezerwa krajowa) 

(2009/C 297/18) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: G. Elbertsen 

Strona pozwana: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa
liteit 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Wykładnia art. 
42 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 
29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla 
rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 
2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 
1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 
1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 
2529/2001 (Dz. U. L 270, s. 1) oraz art. 21 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 795/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustana
wiającego szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jedno
litych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów 
wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i
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