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Sprawa C- Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 3 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Chaskowo – Bułgaria) – SZ/Mitnitsa Burgas

(Sprawa C-652/18) (1)

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

nr 1889/2005 – Artykuł 3 ust. 1 – Naruszenie obowiązku zadeklarowania – Artykuł 9 ust. 1 – Sankcje 
przewidziane w prawie krajowym – Przepisy krajowe – Grzywna i przepadek niezadeklarowanej kwoty na rzecz 

państwa – Proporcjonalność)

(2019/C 423/23)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administrativen sad – Chaskowo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SZ

Strona przeciwna: Mitnitsa Burgas

przy udziale: Okrazhna prokuratura – Chaskowo

Sentencja

Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kon-
troli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty należy interpretować w ten sposób, że stoi on 
na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, w którym w celu nałożenia sankcji 
za naruszenie obowiązku złożenia deklaracji przewidzianego w art. 3 tego rozporządzenia przewidziano, poza wymierzeniem 
grzywny administracyjnej, przepadek niezadeklarowanej kwoty na rzecz państwa.

(1) Dz.U. C 4 z 7.1.2019.

Sprawa C- Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 1 października 2019 r. – Andrew Clarke/Komisja Europejska

(Sprawa C-284/19 P) (1)

(Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Skarga o stwierdzenie nieważności –
 Skarga na bezczynność – Odmowa wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania o stwierdzenie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE)

(2019/C 423/24)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Andrew Clarke (przedstawiciel: E. Lock, Solicitor)
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Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2) Andrew Clarke pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 213 z 24.6.2019.

Sprawa C- Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 24 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – postępowanie karne przeciwko QR

(Sprawa C-467/19 PPU) (1)

(Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych – Dyrektywa (UE) 2016/343 – Artykuł 7 ust. 4 – Wzmocnienie niektórych aspektów domniemania nie-

winności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym – Prawo do nieskładania wyjaśnień i prawo do 
nieobciążania samego siebie – Ugoda zawarta między prokuratorem a sprawcą przestępstwa – Zatwierdzenie takiej 

ugody przez sąd – Warunek – Zgoda pozostałych oskarżonych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej –
 Brak możliwości zastosowania)

(2019/C 423/25)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Spetsializiran nakazatelen sad

Strona w postępowaniu głównym w sprawie karnej

QR

przy udziale: Spetsializirana prokuratura, YM, ZK, HD

Sentencja

Artykuł 7 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektó-
rych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym należy interpretować w ten 
sposób, że nie reguluje on kwestii tego, czy zatwierdzenie przez sąd ugody w sprawie zastosowania uzgodnionej kary, takiej jak rozpa-
trywana w postępowaniu głównym, zawartej między oskarżonym o przynależność do grupy przestępczej a prokuratorem, może być 
uzależnione od warunku wyrażenia zgody na zawarcie tej ugody przez pozostałych oskarżonych o przynależność do tej grupy prze-
stępczej.

(1) Dz.U. C 280 z 19.8.2019.
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