
Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 30 stycznia 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożone przez Sofiyski gradski sad, Apelativen sad – Sofia – Bułgaria) – 

postępowania karne przeciwko AK (C-335/18), EP (C-336/18)

(Sprawy połączone C-335/18 i C-336/18) (1)

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Kontrola środków 
pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z niej – Rozporządzenie (WE) 1889/2005 – 

Artykuł 3 ust. 1 – Naruszenie obowiązku złożenia deklaracji – Artykuł 4 ust. 2 – Środek w postaci 
zatrzymania niezadeklarowanej kwoty – Artykuł 9 ust. 1 – Sankcje przewidziane w prawie krajowym – 

Uregulowanie krajowe przewidujące, obok wymierzenia kary pozbawienia wolności lub grzywny 
w wysokości jednej piątej niezadeklarowanej kwoty, przepadek tej kwoty na rzecz państwa – 

Proporcjonalność

(2019/C 112/12)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Sofiyski gradski sad, Apelativen sad – Sofia

Strony w postępowaniach karnych

AK (C-335/18), EP (C-336/18)

Sentencja

Artykuł 4 ust. 2 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty należy interpretować w ten sposób, że 
stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, w którym w celu wymierzenia 
sankcji za naruszenie obowiązku złożenia deklaracji określonego w art. 3 tego rozporządzenia przewidziano, obok wymierzenia kary 
pozbawienia wolności w wysokości maksymalnie pięciu lat lub grzywny w wysokości jednej piątej niezadeklarowanej kwoty, przepadek tej 
niezadeklarowanej kwoty na rzecz państwa. 

(1) Dz.U. C 276 z 6.8.2018.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 30 stycznia 2019 r. – Verein Deutsche Sprache eV/ 
Komisja Europejska

(Sprawa C-440/18 P) (1)

[Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dostęp do dokumentów – 
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące decyzji Komisji Europejskiej w sprawie 
zmiany wyglądu sali prasowej budynku Berlaymont w związku z ograniczeniem się do wyświetlania 

informacji jedynie w językach francuskim i angielskim – Odmowa pełnego dostępu]

(2019/C 112/13)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Verein Deutsche Sprache e.V. (przedstawiciel: W. Ehrhardt, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Erlbacher i F. Clotuche-Duvieusart, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne.
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2) Verein Deutsche Sprache eV pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 294 z 20.8.2018.

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie T-298/ 
17, Iordăchescu i in. / Parlament i in., wniesione w dniu 26 czerwca 2018 r. przez Adriana 

Iordăchescu, Florinę Iordăchescu, Mihaelę Iordăchescu i Cristinel Iordăchescu

(Sprawa C-426/18 P)

(2019/C 112/14)

Język postępowania: rumuński

Strony

Wnoszący odwołanie: Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu

Druga strona postępowania: Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 r. Trybunał odrzucił odwołanie. 

Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 10 lipca 2018 r. w sprawie T-514/ 
15: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Komisja, wniesione 

w dniu 3 września 2018 r. przez Izbę Gospodarczą Producentów i Operatorów Urządzeń 
Rozrywkowych

(Sprawa C-560/18 P)

(2019/C 112/15)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (przedstawiciel: adwokat 
P. Hoffman)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Królestwo Szwecji, Rzeczpospolita Polska

Żądania wnoszącego odwołanie

Strona wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

— uchylenie postanowienia Sądu Unii Europejskiej z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie T-514/15, Izba Gospodarcza 
Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Komisja;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 czerwca 2015 r., odmawiającej wnoszącej odwołanie 
udzielenia dostępu do szczegółowej opinii wydanej przez Komisję Europejską w ramach procedury udzielania 
informacji 2014/537/PL oraz decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2015 r., GESTDEM 2015/1291, 
odmawiającej wnoszącej odwołanie udzielenia dostępu do szczegółowej opinii wydanej przez Republikę Malty 
w ramach procedury udzielania informacji 2014/537/PL, a także obciążenie Komisji Europejskiej własnymi kosztami 
oraz kosztami poniesionymi przez wnoszącą odwołanie; lub,

— ewentualnie, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości uzna, że stan postępowania nie pozwala na wydanie ostatecznego 
rozstrzygnięcia w sprawie, skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej i zastrzeżenie, 
że rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
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