
zastosowaniu zasady prawa krajowego, z której wynika, że na 
częściowe umorzenie należności celnych przyznane jednemu ze współ
dłużników na podstawie wskazanego art. 239 mogą się powołać 
wszyscy pozostali współdłużnicy w ten sposób, że wygaśnięcie długu 
przewidziane w art. 233 akapit pierwszy lit. b) kodeksu celnego 
dotyczy długu jako takiego i w związku z tym zwalnia wszystkich 
współdłużników solidarnych z obowiązku zapłaty do wysokości kwoty 
udzielonego umorzenia. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 1.5.2010. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 17 lutego 2011 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

(Sprawa C-321/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2007/2/WE — Polityka ochrony środowiska natu
ralnego — Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspól
nocie Europejskiej (INSPIRE) — Wymiana i uaktualnianie 

danych w formie elektronicznej — Niepełna transpozycja) 

(2011/C 103/15) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: 
J. Sénéchal, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: T. Materne i 
M. Jacobs, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso
wania się do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 
(DZ.U. L 108, s. 1) lub powiadomienia o tym Komisji 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infra
strukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE), Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na 
nim ciążą na mocy tej dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 lutego 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

(Sprawa C-391/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2007/36/WE — Wykonywanie niektórych praw 
akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym — 

Brak pełnej transpozycji w przewidzianym terminie) 

(2011/C 103/16) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i 
L. de Schietere de Lophem, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: M. Jacobs i 
J.C. Halleux, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Nieu
stanowienie lub nieprzekazanie w wyznaczonym terminie prze
pisów niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 
2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy 
spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.U. L 184, s. 17) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w przewidzianym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania 
niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regu
lowanym, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim 
ciążą na mocy tej dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 274 z 9.10.2010.
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