
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 grudnia 2009 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

(Sprawa C-120/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 1999/31/WE — Składowanie odpadów — Pojęcia 
„składowisko podziemne”, „gaz składowiskowy” i „eluat” — 
Obowiązek określania wartości progowych, po przekroczeniu 
których można stwierdzić wystąpienie znaczącego negatyw
nego wpływu składowiska odpadów na jakość wód grunto
wych — Brak transpozycji w przewidzianym terminie w 

odniesieniu do regionu Walonii) 

(2010/C 51/18) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
M. van Beek i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciel: T. Materne, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
pełnej transpozycji do prawa walońskiego art. 2 lit. f), j) i k) i 
pkt 4 pkt C załącznika III do dyrektywy Rady 1999/31/WE z 
dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 
(Dz.U. L 182, s. 1) — Pojęcia „składowisko podziemne”, „gaz 
składowiskowy” i „eluat” — Obowiązek określenia wartości 
progowych, po przekroczeniu których można stwierdzić wystą
pienie znaczącego negatywnego wpływu składowiska odpadów 
na jakość wód gruntowych 

Sentencja 

1) Nie zapewniając transpozycji w odniesieniu do regionu waloń
skiego art. 2 lit. f), j) i k), a także pkt 4 pkt C załącznika III 
do dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w 
sprawie składowania odpadów, Królestwo Belgii uchybiło zobowią
zaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 141 z 20.6.2009. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 listopada 
2009 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożone przez Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio — Włochy) — Roche SpA 
(C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di 
Farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07) przeciwko 
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute 

(Sprawy połączone C-450/07 i C-451/07) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Dyrektywa 
89/105/EWG — Przejrzystość środków regulujących ustalanie 
cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez czło

wieka — Artykuł 4 — Zamrożenie cen — Obniżenie cen) 

(2010/C 51/19) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Roche SpA 

Strona pozwana: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero 
della Salute 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Wykładnia 
art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 89/105/EWG z dnia 
21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości środków regulują
cych ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do 
użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Dz.U. L 40, s. 8) — 
Produkty lecznicze, których ceny zostały zamrożone — Tryby 
postępowania w przypadku ewentualnego obniżenia cen 

Sentencja 

1) Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy Rady 89/105/EWG z dnia 
21 grudnia 1988 r. dotyczącej przejrzystości środków regulujących 
ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez 
człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpie
czeń zdrowotnych powinien być interpretowany w ten sposób, że 
właściwe organy danego państwa członkowskiego — pod warun
kiem, że spełnione zostały wymogi przewidziane w tym przepisie 
— mogą przyjąć środki mające ogólny zakres polegające na obni 
żeniu cen wszystkich produktów leczniczych lub niektórych kategorii 
produktów leczniczych nawet wtedy, gdy przyjęcie tych środków nie 
zostało poprzedzone zamrożeniem tych cen. 

2) Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy 89/105 powinien być interpretowany 
w ten sposób, że pod warunkiem, że spełnione zostały wymogi 
przewidziane w tym przepisie, przyjęcie środków polegających na 
obniżeniu cen wszystkich produktów leczniczych lub niektórych 
kategorii produktów leczniczych jest możliwe kilka razy w roku, i 
to przez okres kilku lat.
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