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(2004/C 262/40)

Dnia 2 września 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Królestwu
Belgii wniesiona przez Komisję Wspólnot Europejskich repre-
zentowaną przez M. Shottera, działającego w charakterze
pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
wykonania dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwa-
rzania danych osobowych i ochrony prywatności w
sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności
i łączności elektronicznej) (1), lub w każdym razie nie prze-
kazując tych przepisów Komisji, Królestwo Belgii uchybiło
zobowiązaniom, jakie ciążą na nim na mocy art. 17 tej
dyrektywy.

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin dla transpozycji dyrektywy do wewnętrznego porządku
prawnego upłynął w dniu 31 października 2003 r.

(1) Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37.
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Dnia 2 września 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko
Republice Austrii sporządzona przez Komisję Wspólnot Euro-
pejskich reprezentowaną przez Denisa Martina i Horsta-Petera
Kreppla, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom
wynikającym z dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie mini-

malnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach
pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (1),
poprzez brak przyjęcia przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych niezbędnych do wykonania
niniejszej dyrektywy, ewentualnie poprzez brak powiado-
mienia Komisji o wydaniu tych przepisów.

2) obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Z dniem 30 czerwca 2003 r. upłynął termin dla dokonania
transpozycji dyrektywy 1999/92/WE.

Komisja stwierdza, że przedmiotowa dyrektywa – z wyjątkiem
transpozycji dokonanej w krajach związkowych Austrii Dolnej
i Tyrolu – wciąż nie została w pełni transponowana, miano-
wicie ani na płaszczyźnie federalnej, ani w pozostałych krajach
związkowych.

(1) Dz.U. z 2000 r. L 23, str. 57.
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Dnia 2 września 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko
Republice Austrii przez Komisję Wspólnot Europejskich. Pełno-
mocnikami procesowymi (strony skarżącej) są Denis Martin i
Horstpeter Kreppel, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o orzeczenie w nastę-
pujący sposób:

1) Republika Austrii naruszyła zobowiązania wynikające z
dyrektywy Rady 1999/38/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r.
zmieniającej po raz drugi dyrektywę 90/394/EWG w
sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem
dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwór-
czych podczas pracy i rozszerzającej ją o mutageny (1), nie
wprowadzając w życie przepisów ustawowych, (wykonaw-
czych) i administracyjnych niezbędnych do dokonania
pełnej transpozycji tej dyrektywy, ewentualnie nie infor-
mując o tym Komisji.

2) Republika Austrii ponosi koszty postępowania.
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