
WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

(szósta izba)

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie C-59/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Francuskiej (1)

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

(2005/C 82/09)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-59/04 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 11 lutego 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: K. Banks)
przeciwko Republice Francuskiej (pełnomocnicy: G. de
Bergues i A. Bodard-Hermant), Trybunał (szósta izba), w
składzie: A. Borg Barthet, prezes izby, J.-P. Puissochet i
J. Malenovský (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny:
A. Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 27 stycznia
2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych do zastosowania się do art. 5 ust. 1 oraz
art. 6 i 7 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych
aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informa-
cyjnym, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na
niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2. Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

3. Każda strona ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie C-125/04 (wniosek Commission de Litiges
Voyages o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym):
Guy Denuit, Betty Cordenier przeciwko Transorient -

Mosaïque Voyages et Culture SA (1)

(Pytania prejudycjalne — Wystąpienie do Trybunału — Sąd
krajowy w rozumieniu art. 234 WE — Sąd polubowny)

(2005/C 82/10)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-125/04, mającej za przedmiot wniosek o
wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym, złożony przez collège d'arbitrage de la Commission
de Litiges Voyages (Belgia) postanowieniem z dnia 4 grudnia
2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 8 marca 2004 r.,
w postępowaniu: Guy Denuit, Betty Cordenier przeciwko
Transorient – Mosaïque Voyages et Culture SA, Trybunał
(czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, N. Colneric
i J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik
generalny: A. Tizzano, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 27
stycznia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Trybunał nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania
postawione przez collège d'arbitrage de la Commission de Litiges
Voyages.

(1) Dz.U. C 156 z 12.06.2004.

Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w
dniu 28 stycznia 2005 r. przez spółkę Intek Company

przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-1/05 SA)

(2005/C 82/11)

W dniu 28 stycznia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o upoważnienie do
dokonania zajęcia złożony przez spółkę Intek Company, repre-
zentowaną przez adwokata R. Nathana, w stosunku do Komisji
Wspólnot Europejskich.
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