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POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 stycznia 2017 r. – Królestwo Hiszpanii/Rada Unii 
Europejskiej

(Sprawa C-128/15) (1)

[Skarga o stwierdzenie nieważności — Rybołówstwo — Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 — 
Rozporządzenie (UE) nr 1367/2014 — Ważność — Uprawnienia do połowów — Podejście 

ostrożnościowe — Zasada względnej stabilności działalności połowowej — Zasada proporcjonalności — 
Zasada równego traktowania — Buławik czarny i buławik siwy]

(2017/C 063/02)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: A. Rubio González i L. Banciella Rodríguez-Miñón, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Westerhof Löfflerová, A. de Gregorio Merino i F. Florindo Gijón, 
pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (A. Bouquet, I. Galindo Martín i A. Stobiecka-Kuik, 
pełnomocnicy)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 155 z 11.5.2015.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove – Słowacja) – postępowanie karne przeciwko 

Jozefowi Grundzie

(Sprawa C-289/15) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2008/909/ 
WSiSW — Artykuł 7 — Przesłanka podwójnej karalności — Artykuł 9 — Podstawa odmowy uznania 

i wykonania oparta na braku podwójnej karalności — Obywatel państwa wykonującego skazany 
w państwie wydającym za nieprzestrzeganie orzeczenia organu władzy publicznej)

(2017/C 063/03)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Krajský súd v Prešove
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Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Jozef Grundza

przy udziale: Krajská prokuratúra Prešov

Sentencja

Artykuł 7 ust. 3 i art. 9 ust. 1 lit. d) decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady 
wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – 
w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej, zmienionej decyzją ramową Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r., 
należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym przesłankę podwójnej karalności 
należy uznać za spełnioną, gdy wskazane w wyroku wydanym przez właściwy organ państwa wydającego okoliczności faktyczne leżące 
u podstaw przestępstwa podlegałyby także, jako takie, sankcji karnej na terytorium państwa wykonującego, gdyby wystąpiły one na tym 
terytorium. 

(1) Dz.U. C 294 z 7.9.2015.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 12 stycznia 2017 r. – Timab Industries, Cie financière et de 
participations Roullier (CFPR)/Komisja Europejska

(Sprawa C-411/15 P) (1)

(Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek fosforanów do pokarmów 
dla zwierząt — Przydzielanie wielkości sprzedaży, uzgadnianie cen i warunków sprzedaży oraz wymiana 

szczególnie chronionych informacji handlowych — Wycofanie się skarżących z postępowania 
ugodowego — Nieograniczone prawo orzekania — Ochrona uzasadnionych oczekiwań i równości 

traktowania — Rozsądny czas trwania postępowania)

(2017/C 063/04)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszące odwołanie: Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (przedstawiciel: N. Lenoir, avocate)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito i B. Mongin, pełnomocnicy, wspierani przez 
N. Coutrelis, avocate)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Timab Industries oraz Cie financière et de participations Roullier (CFPR) zostają obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 320 z 28.9.2015.
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