
WYROK TRYBUNAŁU

(trzeciej izby)

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie C-269/02: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Francuskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Nieprzetranspono-
wanie w wyznaczonym terminie dyrektywy 98/24/WE —
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników — Ryzyko

związane ze środkami chemicznymi w miejscu pracy)

(2004/C 217/04)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-269/02, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: D. Martin) przeciwko Republice Francuskiej (pełno-
mocnicy: G. de Bergues i C. Lemaire oraz C. Bergeot-Nunes),
mającej za przedmiot żądanie stwierdzenia, że nie ustanawiając
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych,
niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy Rady
98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem
związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czter-
nasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/931/EWG) (Dz.U. L 131, str. 11), a w każdym
razie nie informując Komisji o tych przepisach, Republika Fran-
cuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej
dyrektywy, Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas,
pełniący funkcję prezesa trzeciej izby, R. Schintgen i K. Schie-
mann (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny:
A. Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 24 czerwca 2004
r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych, niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym
ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/931/EWG), Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 219 z 14.9.2002 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(drugiej izby)

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie C-295/02 (wniosek Niedersächsiches Oberver-
waltungsgericht o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym): Gisela Gerken przeciwko Amt für Agrarstruktur

Verden (1)

(Wspólna polityka rolna — Zintegrowany system zarządzania
i kontroli odnoszący się do niektórych wspólnotowych
systemów pomocy — Rozporządzenia (EWG) nr 3887/92 i
(WE) nr 2419/2001 — Wnioski o przyznanie pomocy na
zwierzę — Nieprawidłowości — Obniżenie wysokości pomocy
— Art. 2 ust.2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 —

Retroaktywne stosowanie przepisu mniej restrykcyjnego)

(2004/C 217/05)

(Język postępowania: niemiecki)

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

W sprawie C-295/02, której przedmiotem jest skierowany do
Trybunału na mocy art. 234 WE przez Niedersächsiches Ober-
verwaltungsgericht (Niemcy) wniosek o wydanie, w ramach
zawisłego przed tym sądem sporu między Giselą Gerken a Amt
für Agrarstruktur Verden, orzeczenia w trybie prejudycjalnym
w przedmiocie wykładni art. 10 ust. 2 lit. a) rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 3887/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. ustana-
wiającego szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych
systemów pomocy (Dz.U. L 391, str. 36), art. 4, 53 i 54
rozporządzenia Komisji (WE) nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia
2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania zinte-
growanego systemu zarządzania i kontroli niektórych wspólno-
towych systemów pomocy ustanowionych rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 3508/92 (Dz.U. L 327, str. 11) oraz art. 2 ust.
2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18
grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312, str. 1), Trybunał (druga
izba), w składzie C. W. A. Timmermans, prezes izby, J.-P. Puis-
sochet i R. Schintgen, F. Macken (sprawozdawca) i N. Colneric,
sędziowie, rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: M.-F. Contet,
główny administrator, wydał w dniu 1 lipca 2004 r. wyrok
zawierający następujące rozstrzygnięcie:

Art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z
dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych
Wspólnot Europejskich winien być interpretowany w taki sposób, aby
w przypadku wniosku o przyznanie pomocy na zwierzę będącego w
zakresie właściwości czasowej rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 3887/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe
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zasady stosowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
niektórych wspólnotowych systemów pomocy, dotkniętego nieprawidło-
wością będącą podstawą zastosowania sankcji z art. 10 ust. 2 lit. a)
tego rozporządzenia, właściwe organy powinny stosować retrospek-
tywnie przepisy art. 44 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. ustanawiającego szcze-
gółowe zasady stosowania zintegrowanego systemu zarządzania i
kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy ustanowionych
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3508/92, ponieważ przepisy
rozporządzenia nr 2419/2001 są w stosunku do przedmiotowego
zachowania mniej restrykcyjne.

(1) Dz.U. C 261 z 26.10.2002.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 1 lipca 2004 roku

w sprawach połączonych: C-361/02 i C-362/02 (wniosek o
wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony przez Dioi-
kitiko Efeteio Peirairos [Grecja]): Elliniko Dimosio prze-

ciwko Nikolaos Tsapalos et Konstantinos Diamantakis (1)

(Dyrektywa 76/308/EWG — Wzajemna pomoc przy docho-
dzeniu roszczeń z tytułu opłat celnych — Zastosowanie wobec

roszczeń powstałych przed wejściem w życie dyrektywy)

(2004/C 217/06)

(Język postępowania: grecki)

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

W sprawach połączonych C-361/02 i C-362/02, których
przedmiotem były skierowane do Trybunału na mocy art. 234
WE przez Dioikitiko Efeteio Peiraios (Grecja) wnioski o
wydanie, w ramach zawisłego przed tym sądem sporu między
Elliniko Dimosio a Nikolaosem Tsapalosem (C-361/02), orze-
czenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni art. 1
Dyrektywy Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w
sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wyni-
kających z operacji będących częścią systemu finansowania
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz
rolniczych opłat wyrównawczych i opłat celnych, oraz
dotyczącej podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych
podatków akcyzowych (Dz.U. L 73, str. 18), w wersji uwzględ-
niającej zmiany wynikające z Aktu określającego warunki
akcesji Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa
Szwecji oraz dostosowującego postanowienia traktatów ustana-
wiających Unię Europejską (Dz.U. z 1994 r., C 241, str. 21),
Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas, przewodniczący,
R. Schintgen (sprawozdawca) i N. Colneric, sędziowie, rzecznik
generalny: J. Kokott, sekretarz: M. Múgica Arzamendi, główny
administrator, wydał w dniu 1 lipca 2004 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

Dyrektywę Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie
wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wynikających z operacji
będących częścią systemu finansowania Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz rolniczych opłat wyrównawczych i
opłat celnych, oraz dotyczącą podatku od towarów i usług (VAT) oraz
niektórych podatków akcyzowych, w wersji uwzględniającej zmiany
wynikające z Aktu określającego warunki akcesji Republiki Austrii,
Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowującego posta-
nowienia traktatów ustanawiających Unię Europejską, należy interpre-
tować w ten sposób, że ma ona zastosowanie do roszczeń z tytułu
opłat celnych powstałych w Państwie Członkowskim i wynikających z
dokumentu wydanego przez to państwo przed wejściem w życie wymie-
nionej powyżej dyrektywy w innym Państwie Członkowskim, w którym
to państwie swoją siedzibę ma władza, do której kierowany jest
wniosek [o udzielenie pomocy].

(1) Dz.U. C 305 z 7.12.2002.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie C-27/03: Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Belgii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa — Środowisko —
Dyrektywa 91/271/EWG — Decyzja 93/481/EWG — Zbie-
ranie i oczyszczanie ścieków komunalnych — Brak transpo-

zycji w nakazanym terminie)

(2004/C 217/07)

(Język postępowania: niderlandzki)

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

W sprawie C-27/03, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: G. Valero Jordana i M. van Beek) przeciwko Króle-
stwu Belgii (pełnomocnikcy: A. Snoecx oraz A. Cornet), której
przedmiotem było stwierdzenie, że Królestwo Belgii nie ustana-
wiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych, niezbędnych w celu pełnego wdrożenia art. 3, 5 i 17 -
przy czym tego ostatniego w związku z art. 3 i 4 –dyrektywy
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczy-
szczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135, str. 40), a także
decyzji Komisji 93/481/EWG z dnia 28 lipca 1993 r.
dotyczącej formatu prezentacji narodowych programów,
zgodnie z art. 17 dyrektywy Rady 91/271/EWG (Dz.U. L 226,
str. 23), uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy
tej dyrektywy i decyzji, Trybunał (czwarta izba), w składzie: J.
N. Cunha Rodrigues, prezes izby, J.-P. Puissochet i F. Macken
(sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: F.G. Jacobs,
sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 8 lipca 2004 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:
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