
— poprzez brak zobowiązania organu regulacyjnego do zatwier
dzania przed ich wejściem w życie przynajmniej metod stoso
wanych do wyliczania lub ustanawiania warunków dla przyłą
czenia i dostępu do sieci krajowych, łącznie z taryfami za 
przesyłanie i dystrybucję, zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy, 

Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy 
tej dyrektywy. 

2) Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 236 z 13.9.2008. 

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

Królestwu Belgii 

(Sprawa C-474/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia wszelkich przepisów niezbędnych w celu dostoso
wania się do art. 23 ust. 2 i 5 dyrektywy 2003/54/WE doty
czącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek
trycznej — Kompetencje organu regulacyjnego w sektorze 

energii elektrycznej) 

(2009/C 312/13) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
M. Patakia i B. Schima, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: C. Pochet, 
pełnomocnik, J. Scalais i O. Vanhulst, avocats) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia wszelkich przepisów niezbędnych w celu dostoso
wania się do art. 23 ust. 2 i 5 dyrektywy 2003/54/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. doty
czącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek
trycznej — Kompetencje organu regulacyjnego w sektorze 
energii elektrycznej 

Sentencja 

1) Królestwo Belgii: 

— poprzez nieprzewidzenia możliwości złożenia skargi na 
odmowę przyłączenia do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej 
energii elektrycznej do organu regulacyjnego, który ma 
obowiązek rozstrzygnąć sprawę w terminie dwóch miesięcy w 
drodze wiążącej decyzji wydanej zgodnie z art. 23 ust. 5 
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, oraz 

— poprzez przyznanie innemu organowi niż organ regulacyjny 
kompetencji do określania elementów decydujących z punktu 

widzenia obliczania taryf, gdy chodzi o określone instalacje 
przesyłowe energii elektrycznej, wbrew przepisowi art. 23 
ust. 2 lit. a) dyrektywy 2003/54/WE, 

uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy powyższej dyrek
tywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009. 

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

Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sprawa C-551/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/68/WE — Działalność reasekuracyjna na 
własny rachunek — Podejmowanie i wykonywanie — 
Przepisy krajowe wcześniejsze względem dyrektywy — Brak 
przekazania lub brak transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2009/C 312/14) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
N. Yerrell i M. Kaduczak, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: M. 
Dowgielewicz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia, w wyznaczonym terminie, wszelkich przepisów 
niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 
2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listo
pada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrek
tywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 
98/78/WE i 2002/83/WE (Dz.U. L 323, s. 1) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastoso
wania się do dyrektywy 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz 
zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a 
także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE oraz nie przekazując 
Komisji Wspólnot Europejskich tekstu przepisów krajowych usta
nowionych w dziedzinie uregulowanej w dyrektywie, Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej 
dyrektywy, a w szczególności jej art. 64. 

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 07.03.2009
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