
Art. 3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/7/WE z
dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku
umów zawieranych na odległość należy interpretować w ten sposób, że
pojęcie „umów o świadczenie usług w zakresie transportu” obejmuje
umowy o wynajem samochodów.

(1) Dz.U. C 226 z 20.9.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie C-342/03: Królestwo Hiszpanii przeciwko
Radzie Unii Europejskiej (1)

(Wspólna polityka handlowa — Konserwy z tuńczyka
pochodzące z Tajlandii i Filipin — Mediacja w ramach WTO
— Rozporządzenie (WE) nr 975/2003 — Kontyngent tary-

fowy)

(2005/C 115/09)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C-342/03, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie nieważności na podstawie art. 230 WE, wniesioną w
dniu 4 sierpnia 2003 r., Królestwo Hiszpanii, (pełnomocnik:
N. Díaz Abad) przeciwko Radzie Unii Europejskiej, (pełno-
mocnicy: M. Bishop i D. Canga Fano), popieranej przez:
Komisję Wspólnot Europejskich, (pełnomocnicy: X. Lewis i
R. Vidal Puig) Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann,
prezes izby, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič
(sprawozdawca) i E. Levits, sędziowie, rzecznik generalny:
F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 10 marca 2005
r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania, z
wyjątkiem kosztów Komisji Wspólnot Europejskich, która poniesie
swoje koszty własne.

(1) Dz.U. C 226 z 20.09.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie C-449/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Francuskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Gospodarka odpadami — Składowisko w Saint-Laurent du

Maroni — Dyrektywy 75/442/EWG i 91/156/EWG)

(2005/C 115/10)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-449/03, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesionej w dniu 24 października
2003 r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M.
Konstantinidis i B. Stromsky) przeciwko Republice Francuskiej
(pełnomocnicy: G. de Bergues i D. Petrausch), Trybunał (piąta
izba), w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby (sprawo-
zdawca), C. Gulmann i J. Klučka, sędziowie; rzecznik generalny:
L. A. Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 10 marca
2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie udzieliwszy zezwolenia na eksploatację składowiska odpadów
z gospodarstw domowych i komunalnych znajdującego się na
terenie gminy Saint-Laurent du Maroni w Gujanie Francuskiej,

— nie podejmując niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby
odpady złożone na tym składowisku były odzyskiwane lub
unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu i bez
stosowania procesów lub metod, które mogłyby szkodzić
środowisku naturalnemu oraz

— nie podejmując niezbędnych środków, aby podmiot eksploa-
tujący to składowisko odzyskiwał lub unieszkodliwiał odpady
na własną rękę albo przekazał je prywatnemu lub publicznemu
punktowi zbierania odpadów,

— Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy art. 9, 4 i 8 dyrektywy Rady 75/442/EWG z
dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, zmienionej
dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 289 z 29.11.2003
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