
WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie C-88/04: Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej (1)

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

terminie)

(2005/C 45/21)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie C-88/04 Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: K. Banks) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełnomocnicy: R. Caudwell i
K. Manji) mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na
podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa
Członkowskiego, wniesioną dnia 23 lutego 2004 r., Trybunał
(szósta izba), w składzie: A. Borg Barthet, prezes izby, J.-
P. Puissochet, J. Malenovský (sprawozdawca), sędziowie;
rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w
dniu 9 grudnia 2004 r. wyrok zawierający następujące
rozstrzygnięcie:

1) Nie przyjmując wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrek-
tywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22
maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Zjedno-
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.04.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie C-172/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Francuskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Brak transpozycji — Dyrektywa 1999/31/WE — Gospodarka
odpadami — Składowanie odpadów — Odpady obojętne

pochodzące z budów i prac publicznych)

(2005/C 45/22)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-172/04, Komisja Wspólnot Europejskich, repre-
zentowana przez C.-F. Jurand i M. Konstantinidisa przeciwko
Republice Francuskiej, reprezentowanej przez G. de Berguesa i
C. Mercier), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, w
trybie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Człon-
kowskiego, wniesioną dnia 7 kwietnia 2004 r., Trybunał (piąta
izba), w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes, C. Gulmann i
J. Klučka (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny:
D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 16
grudnia 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie przyjmując wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych niezbędnych w celu dostosowania się do dyrek-
tywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
składowania odpadów Republika Francuska uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004
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