
Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Republice Włoskiej 

(Sprawa C-249/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Wspólna polityka rybołówstwa — Ochrona zasobów — 
System kontroli w sektorze rybołówstwa — Rozporządzenie 
(WE) nr 894/97 — Art. 11 — Rozporządzenie (EWG) nr 
2241/87 — Art. 1 ust. 1 i 2 — Rozporządzenie (EWG) nr 
2847/93 — Art. 2 ust. 1, art. 31 ust. 1 i 2 — Zakaz stoso
wania pławnic dryfujących — Brak systemu skutecznej 

kontroli zapewniającego przestrzeganie tego zakazu) 

(2009/C 312/11) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
K. Banks i C. Cattabriga, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Bruni, 
pełnomocnik, F. Arena, avvocato dello Stato) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2241/87 z 
dnia 23 lipca 1987 r. ustanawiającego określone środki kontroli 
w odniesieniu do działalności połowowej (Dz.U. L 207, s. 1), 
art. 2 i 31 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z 
dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli 
mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 
261, s. 1) — Inspekcja i kontrola statków rybackich oraz ich 
działalności — Działania podejmowane w przypadku nieprze
strzegania obowiązujących przepisów — Przepisy dotyczące 
posiadania na pokładzie i stosowania pławnic dryfujących 

Sentencja 

1) Wstrzymując się od kontroli, inspekcji i nadzoru na swoim tery
torium i na wodach morskich podlegających jej suwerenności lub 
jurysdykcji połowów, w szczególności w zakresie przestrzegania 
przepisów regulujących przechowywanie na statku i stosowanie 
pławnic dryfujących oraz nie zapewniając w wystarczającym 
zakresie podjęcia stosownych działań w odniesieniu do osób odpo
wiedzialnych za naruszenia przepisów wspólnotowych w dziedzinie 
posiadania na pokładzie i stosowania pławnic dryfujących, w szcze
gólności poprzez stosowanie wobec tych osób sankcji odstraszają
cych, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej 
na mocy art. 1 ust. 1, rozporządzenia (EWG) nr 2241/87 z dnia 
23 lipca 1987 r. ustanawiającego określone środki kontroli w 
odniesieniu do działalności połowowej oraz art. 2 i 31 ust. 1 i 
2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 paździer
nika 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastoso
wanie do wspólnej polityki rybołówstwa, zmienionego rozporządze
niem Rady (WE) nr 2846/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 15.08.2008 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 29 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Królestwu Szwecji 

(Sprawa C-274/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2003/54/WE — Artykuł 15 ust. 2 — Artykuł 
23 ust. 2 — Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — 
Uprzednie zatwierdzanie metod stosowanych do wyliczania 
lub ustanawiania warunków dla przyłączenia i dostępu do 
sieci krajowych, łącznie z taryfami za przesyłanie i dystry

bucję) 

(2009/C 312/12) 

Język postępowania: szwedzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
B. Schima i P. Dejmek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 15 ust. 2 lit. b) i c) i art. 23 ust. 2 lit. a) dyrektywy 
2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrz
nego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE — 
Oświadczenia dotyczące operacji unieszkodliwiania i gospoda
rowania odpadami (Dz.U. L 176, s. 37) — Brak gwarancji 
wymaganego rozdziału funkcjonalnego między interesami w 
zakresie dystrybucji i produkcji w przedsiębiorstwie zintegro
wanym pionowo — Brak odpowiedzialności organów regulacyj
nych za ustalanie lub zatwierdzanie metod stosowanych do 
wyliczania lub ustanawiania warunków dla przyłączenia i 
dostępu do sieci krajowych 

Sentencja 

1) Królestwo Szwecji 

— poprzez brak przyjęcia zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b) i c) 
dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 
96/92/WE przepisów wymaganych dla zapewnienia rozdziału 
funkcjonalnego między interesami w zakresie dystrybucji i 
produkcji w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo, oraz
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