
WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 7 września 2004 r.

w sprawie C-346/02: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (1)

(Ubezpieczenia — Trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń
innych niż ubezpieczenia na życie — System bonus-malus)

(2004/C 262/08)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-346/02, mającej za przedmiot skargę na uchy-
bienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego na podstawie
art. 226 WE, złożoną dnia 30 września 2002 r., Komisja
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: C. Tufvesson oraz J.-F.
Pasquier) przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (pełno-
mocnik: P. Gramegna, wspomagany przez A. Schmitt),
Trybunał (wielka izba), w składzie:V. Skouris, prezes, P. Jann, C.
W. A. Timmermans (sprawozdawca), C. Gulmann i J. N. Cunha
Rodrigues, prezesi izb, R. Schintgen, F. Macken i N. Colneric, S.
von Bahr, R. Silva de Lapuerta i K. Lenaerts, sędziowie, rzecznik
generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: H. von Holstein, zastępca
sekretarza, wydał w dniu 7 września 2004 r. wyrok, którego
rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 289 z 23.11.2002.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 7 września 2004 r.

w sprawie C-347/02: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Francuskiej (1)

(Ubezpieczenia — Trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń
innych niż ubezpieczenia na życie — System bonus-malus)

(2004/C 262/09)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-347/02, mającej za przedmiot skargę na uchy-
bienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego na podstawie

art. 226 WE, złożoną dnia 30 września 2002 r., Komisja
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: C. Tufvesson oraz J.-F.
Pasquier) przeciwko Republice Francuskiej (pełnomocnicy: G.
de Bergues, P. Boussaroque i C. Mercier), Trybunał (wielka izba)
w składzie:V. Skouris, prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans
(sprawozdawca), C. Gulmann i J. N. Cunha Rodrigues, prezesi
izb, R. Schintgen, F. Macken i N. Colneric, S. von Bahr, R. Silva
de Lapuerta i K. Lenaerts, sędziowie, rzecznik generalny: C.
Stix-Hackl, sekretarz: H.von Holstein, zastępca sekretarza,
wydał w dniu 7 września 2004 r. wyrok, którego rozstrzyg-
nięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 289 z 23.11.2002.

WYROK TRYBUNAŁU

(piątej izby)

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie C-375/02: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Włoskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Środowisko natu-
ralne — Gospodarka odpadami — Składowisko w Castelliri
— Dyrektywa 75/442/EWG zmieniona dyrektywą

91/156/EWG — art. 4 i 8)

(2004/C 262/10)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-375/02 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie uchybienia zobowiązaniom Państwa w trybie art. 226
WE, wniesioną dnia 18 października 2002 r., Komisja
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M. Konstantinidis i R.
Amorosi) przeciwko Republice Włoskiej (pełnomocnik: I. M.
Braguglia, wspierany przez M. Fiorillego), Trybunał (piąta izba),
w składzie C. Gulmann, prezes izby, S. von Bahr i R. Silva de
Lapuerta (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: L. A.
Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał dnia 9 września 2004 r.
wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:
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1) Nie przyjmując niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby
odpady złożone na składowisku w Castelliri (Frosinone) (Włochy)
były odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu
ludzkiemu i bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby
szkodzić środowisku naturalnemu oraz nie przyjmując niezbędnych
uregulowań, aby posiadacz odpadów złożonych na tym składo-
wisku przekazał je prywatnemu lub publicznemu punktowi zbie-
rania odpadów lub przedsiębiorstwu, które wykonuje czynności
wymienione w załącznikach II A lub II B dyrektywy Rady
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, w
brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18
marca 1991 r. lub odzyskiwał lub unieszkodliwiał je na własną
rękę, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy art. 4 i 8 tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami.

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

WYROK TRYBUNAŁU

(piątej izby)

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie C-383/02: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Włoskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa — Środowisko natu-
ralne — Gospodarka odpadami — Składowiska w Rodano —
Dyrektywa 75/442/EWG zmieniona dyrektywą 91/156/EWG

— art. 4 i 8)

(2004/C 262/11)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-383/02 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie uchybienia zobowiązaniom Państwa w trybie art. 226
WE, wniesioną dnia 24 października 2002 r., Komisja
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M. Konstantinidis i R.
Amorosi) przeciwko Republice Włoskiej (pełnomocnik: I. M.
Braguglia, wspierany przez M. Fiorillego), Trybunał (piąta izba),
w składzie C. Gulmann, prezes izby, S. von Bahr i R. Silva de
Lapuerta (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: L. A.
Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał dnia 7 września 2004 r.
wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Nie przyjmując niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby
odpady złożone na składowiskach w Rodano (Mediolan) (Włochy)
były odzyskiwane lub unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu

ludzkiemu i bez stosowania procesów lub metod, które mogłyby
szkodzić środowisku naturalnemu oraz nie przyjmując niezbędnych
uregulowań, aby posiadacz odpadów złożonych na tych składowis-
kach przekazał je prywatnemu lub publicznemu punktowi zbie-
rania odpadów lub przedsiębiorstwu, które wykonuje czynności
wymienione w załącznikach II A lub II B dyrektywy Rady
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, w
brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Rady 91/156/EWG z
dnia 18 marca 1991 r. lub odzyskiwał lub unieszkodliwiał je na
własną rękę, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na
niej ciążą na mocy art. 4 i 8 tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 305 z 7.12.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie C-397/02 (wniosek Cour d'appel de Bruxelles o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Clinique La
Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA prze-
ciwko Jean-Pierre'owi Riehlowi, Radzie Unii Europej-

skiej (1)

(Urzędnicy — Świadczenia socjalne — Wstąpienie Wspólnot
w prawa urzędnika w stosunku do strony trzeciej odpowie-

dzialnej za zdarzenie wywołujące szkodę)

(2004/C 262/12)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-397/02, której przedmiotem jest wniosek o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na mocy art. 234
WE, wniesiony przez Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) orze-
czeniem z dnia 6 listopada 2002 r. i wpisany do rejestru
Trybunału w dniu 11 listopada 2002 r. w ramach sporu zawi-
słego przed tym sądem między: Clinique La Ramée ASBL,
Winterthur Europe Assurance SA przeciwko Jean-Pierre'owi
Riehlowi, Radą Unii Europejskiej, Trybunał (pierwsza izba), w
składzie: P. Jann (sprawozdawca), prezes izby, A. Rosas i S.
von Bahr, R. Silva de Lapuerta i K. Lenaerts, sędziowie, rzecznik
generalny: P. Léger, sekretarz: Múgica Arzamendi, główny
administrator, wydał w dniu 9 września 2004 r. wyrok, którego
rozstrzygnięcie brzmi następująco:
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