
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Poza kosztami własnymi Królestwo Holandii poniesie również trzy
czwarte kosztów Komisji.

4) Komisja poniesie swoje koszty własne w pozostałej części.

(1) Dz.U. C 323 z 21.12.2002.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie C-421/02: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Dyrektywa
85/337/EWG — Niekompletna transpozycja)

(2004/C 201/08)

(Język postępowania: angielski)

(Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostatecznie zostanie opublikowane
w „Zbiorze Orzeczeń Trybunału”)

W sprawie C-421/02, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: X. Lewis) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełnomocnik: Ph. Ormond),
której przedmiotem było stwierdzenie, że nie przyjmując prze-
pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
niezbędnych w celu dostosowania się do art. 4 ust. 2 dyrektywy
Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. L 175,
str. 40), zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca
1997 r. (Dz. U. L 73, str. 5), w odniesieniu do przedsięwzięć
wymienionych w załączniku II ust. 1 lit. b) do tej dyrektywy, a
w każdym razie nie notyfikując tych przepisów Komisji, Zjed-
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej
dyrektywy, Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes
izby, R. Schingten i N. Colneric (sprawozdawca), sędziowie,
rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: R.
Grass, wydał w dniu 24 czerwca 2004 r. wyrok, którego
rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Nie przyjmując w Szkocji oraz Irlandii Północnej przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu

dostosowania się do art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 85/337/EWG
z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne, zmienionej dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca
1997 r., w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w
załączniku II ust. 1 lit. b) do tej dyrektywy oraz nie notyfikując
Komisji przepisów przyjętych w tym celu w Anglii i Walii, Zjed-
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Zjednoczone Królestwo zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 7 z 11.1.2002.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie C-439/02: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Francuskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Transport morski — Dyrektywa 95/21/WE — Bezpieczeń-
stwo morskie — Kontrola statków przez państwo portu —

Niewystarczająca liczba inspekcji)

(2004/C 201/09)

(język postępowania: francuski)

W sprawie C-439/02, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: K. Simonsson i W. Wils) przeciwko Republice Francu-
skiej (pełnomocnicy: G. de Bergues i P. Boussaroque) mającej
za przedmiot stwierdzenie, że nie wykonując rocznie ogólnej
liczby inspekcji odpowiadającej przynajmniej 25 % liczby poje-
dynczych statków, które wpłynęły do jej portów w roku1999 i
w roku 2000, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom,
jakie na niej ciążą na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady
95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. dotyczącej przestrze-
gania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze
wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znaj-
dujących się pod jurysdykcją Państw Członkowskich, międzyna-
rodowych norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanie-
czyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy
(kontrola państwa portu) (Dz.U. L 157, str. 1), Trybunał (piąta
izba) w składzie C. Gulmann, prezes izby, S. von Bahr i R. Silva
de Lapuerta (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: F.
G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał 22 czerwca 2004 r.
wyrok, którego rozstrzygnięcie jest następujące:
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1) Nie wykonując rocznie ogólnej liczby inspekcji odpowiadającej
przynajmniej 25 % liczby pojedynczych statków, które wpłynęły
do jej portów w r. 1999 i w r. 2000, Republika Francuska
uchybiła zobowiązaniom, jakie na niej ciążą na mocy art. 5 ust. 1
dyrektywy Rady 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. dotyczącej
przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze
wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdują-
cych się pod jurysdykcją Państw Członkowskich, międzynarodo-
wych norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanieczyszcze-
niom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa
portu).

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 19 z 25.1.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie C-99/03: Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Irlandii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Dyrektywa
2000/52/WE — Przejrzystość w stosunkach finansowych
między Państwami Członkowskimi i przedsiębiorstwami

publicznymi — Brak transpozycji w nakazanym terminie)

(2004/C 201/10)

(Język postępowania: angielski)

(Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane
w „Zbiorze Orzeczeń Trybunału”)

W sprawie C-99/03, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: J. Flett) przeciwko Irlandii (pełnomocnik: D. O'Hagan)
o stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania
dyrektywy Komisji 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000, zmie-
niającej dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości
stosunków finansowych między Państwami Członkowskim i
przedsiębiorstwami publicznymi, lub w każdym razie nie
powiadamiając Komisji o przyjęciu powyższych przepisów,
Irlandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z tej dyrektywy,
Trybunał (piąta izba), w składzie C. Gulmann, prezes izby, S.
von Bahr (sprawozdawca), R. Silva de Lapuerta, sędziowie,
rzecznik generalny: M. A. Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w

dniu 17 czerwca 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Komisji
2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000, zmieniającej dyrektywę
80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych
między Państwami Członkowskim i przedsiębiorstwami publicz-
nymi, Irlandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z tej dyrek-
tywy.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 101 z dnia 26 kwietnia 2003 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 10 czerwca 2004 r.

w sprawie C-302/03: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Włoskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Dyrektywa
1999/22/WE — Trzymanie dzikich zwierząt w ogrodach
zoologicznych — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

(2004/C 201/11)

(Język postępowania: włoski)

(Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostatecznie zostanie opublikowane
w „Zbiorze Orzeczeń Trybunału”)

W sprawie C-302/03 Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: van Beek oraz R. Amorosi) przeciwko Republice
Włoskiej (pełnomocnik: I. Braguglia wraz z G. de Bellisem),
której przedmiotem jest wniosek o stwierdzenie, że nie ustana-
wiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych koniecznych celem dostosowania się do dyrektywy Rady
1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotyczącej trzymania
dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych (Dz. U. L 94, str.
24), a w każdym razie nie informując Komisji o owych przepi-
sach, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na
niej na mocy przedmiotowej dyrektywy, Trybunał (czwarta
izba), w składzie: J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca),
prezes izby, J.-P. Puissochet i K. Lenaerts, sędziowie, rzecznik
generalny: M. P. Léger, sekretarz: M. R. Grass, wydał w dniu 10
czerwca 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:
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