
WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie C-87/04: Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Belgii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/17/WE — Reorganizacja i likwidacja
zakładów ubezpieczeń — Brak transpozycji w wyznaczonym

terminie)

(2005/C 19/14)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-87/04, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: E. Traversa i P. Léouffre) przeciwko Królestwu Belgii
(pełnomocnik: E. Dominkovits), mającej za przedmiot skargę o
stwierdzenie, w trybie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego wniesioną dnia 23 lutego 2004 r.,
Trybunał (czwarta izba), w składzie: J. N. Cunha Rodrigues,
pełniący funkcje prezesa czwartej izby, M. Ilešič (sprawo-
zdawca) i E. Levits, sędziowie; rzecznik generalny: L.A. Geel-
hoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 18 listopada 2004 r.
wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych do zapewnienia zgodności z dyrektywą
2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca
2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpie-
czeń, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim
ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 85 z 3.4.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie C-91/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwo Szwecji (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/29/WE — Harmonizacja niektórych
aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie
informacyjnym — Brak transpozycji w wyznaczonym

terminie)

(2005/C 19/15)

(Język postępowania: szwedzki)

W sprawie C-91/04, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: K. Banks i K. Simonsson) przeciwko Królestwu

Szwecji (pełnomocnik: A. Kruse), mającej za przedmiot skargę
o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkow-
skiego w trybie art. 226 WE, Trybunał (szósta izba), w składzie:
J.-P. Puissochet, pełniący funkcję prezesa szóstej izby, S. von
Bahr, J. Malenovsky (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik gene-
ralny: J. Kokott, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 18 listopada
2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Nie przyjmując przepisów ustawodawczych, wykonawczych i admi-
nistracyjnych niezbędnych w celu dostosowania się do dyrektywy
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja
2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autor-
skich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym Królestwo
Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej
dyrektywy.

2) Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie C-97/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Włoskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2000/76/WE — Spalanie odpadów — Brak trans-

pozycji)

(2005/C 19/16)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-97/04: Komisja Wspólnot Europejskich, reprezen-
towana przez R. Amorosiego i M. Konstantinidisa działających
w charakterze pełnomocników, przeciwko Republice Włoskiej,
reprezentowanej przez I. M. Braguglia wspieranego przez
G. Fienga, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie uchy-
bienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego w trybie
art. 226 WE, która wpłynęła do Trybunału w dniu 26 lutego
2004 r., Trybunał (czwarta izba) w składzie: K. Lenaerts, przez
izby, N. Colneric i E. Levits (sprawozdawca), sędziowie,
rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał dnia
2 grudnia 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:
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1) Nie przyjmując przepisów o charakterze ustawowym, wykonaw-
czym i administracyjnym niezbędnych dla zastosowania się do
dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów, Republika
Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej
dyrektywy, a w szczególności jej art. 21 ust. 1;

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2002.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie C-360/02 P Carlo Ripa di Meana przeciwko
Parlamentowi Europejskiemu (1)

(Odwołanie — Były poseł Parlamentu Europejskiego —
Tymczasowy system emerytalny — Zawieszenie wypłat
świadczeń emerytalnych w następstwie wybrania rzeczonego
posła na członka rady regionalnej — Skarga o stwierdzenie
nieważności — Akt potwierdzający — Niedopuszczalności —

Odwołanie oczywiście bezzasadne)

(2005/C 19/17)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-360/02 P, mającej za przedmiot odwołanie na
podstawie art. 49 Statutu WE Trybunału Sprawiedliwości,
wniesione w dniu 2 października 2002 r., Carlo Ripa di Meana,
były poseł Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Montecas-
tello di Vibio (Włochy) (adwokaci: W. Viscardini i G. Donà), w
której drugim uczestnikiem postępowania był Parlament Euro-
pejski (pełnomocnicy: A. Caiola i G. Ricci), strona pozwana w
pierwszej instancji, Trybunał (druga izba), w składzie C. W. A.
Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, C. Gulmann,
J. Makarczyk, P. Kūris i J. Klučka, sędziowie, rzecznik generalny:
M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu
29 października 2004 r. postanowienie, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Odwołanie zostaje odrzucone.

2) Ripa di Meana zostaje obciążony kosztami postępowania.

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

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie C-288/03 P: Bernard Zaoui i in. przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Odwołanie w
części oczywiście bezzasadne, a w części oczywiście niedopusz-

czalne)

(2005/C 19/18)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-288/03 P, mającej za przedmiot odwołanie w
trybie art. 56 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione
dnia 3 lipca 2003 r., Bernard Zaoui, zamieszkały w Combs-la-
Ville (Francja), Lucien Zaoui, zamieszkały w Netanya (Izrael),
Déborah Zaoui, po mężu Stain, zamieszkała w Ramat Gan
(Izrael) (adwokat: J. A. Buchinger), w której drugim uczestni-
kiem postępowania była Komisja Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: P. Kuijper, F. Dintilhac i C. Tufvesson),
Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans
(sprawozdawca), prezes izby, C. Gulmann, R. Schintgen, J.
Makarczyk i J. Klučka, sędziowie, rzecznik generalny: M.
Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 14 paździer-
nika 2004 r. postanowienie, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Bernard i Lucien Zaoui oraz Déborah Zaoui, małżonka Stain,
zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 171 z 19.7.2003.
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