
WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie C-171/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Niderlandów (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/80/WE — Brak transpozycji)

(2005/C 143/16)

(Język postępowania: niderlandzki)

W sprawie C-171/04, Komisja Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: M. van Beek i G. Valero Jordana) przeciwko
Królestwu Niderlandów (pełnomocnicy: H. Sevenster i J. van
Bakel), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na
podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa
Członkowskiego, wniesioną w dniu 5 kwietnia 2004 r.,
Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, N.
Colneric i E. Juhász (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik gene-
ralny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, główny admini-
strator, wydał w dniu 14 kwietnia 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego
spalania, Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom, które
na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Niderlandów zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie C-299/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Greckiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2002/77/WE — Rynki sieci i usług łączności

elektronicznej — Brak transpozycji w terminie)

(2005/C 143/17)

(Język postępowania: grecki)

W sprawie C-299/04 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom

Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 14 lipca 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy:
T. Christoforou i K. Mojzesowicz) przeciwko Republice Grec-
kiej (pełnomocnik: N. Dafniou), Trybunał (szósta izba), w
składzie: A. Borg Barthet, prezes izby, J.-P. Puissochet i J. Male-
novský (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: D.
Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 14
kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
Komisji 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie
konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej Repu-
blika Grecka uchybiła zobowiązaniom, jakie na niej ciążą na mocy
tej dyrektywy.

2. Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 228 z 11.09.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie C-329/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Federalnej Niemiec (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2000/43/WE — Brak transpozycji w przepisanym

terminie)

(2005/C 143/18)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-329/04 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 29 lipca 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: D. Martin i
H. Kreppel) przeciwko Republice Federalnej Niemiec (pełno-
mocnik: C.-D. Quassowski), Trybunał (piąta izba), w składzie:
R. Silva de Lapuerta, prezes izby, P. Kūris i J. Klučka (sprawo-
zdawca), sędziowie; rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz:
R. Grass, wydał w dniu 28 kwietnia 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Nie ustanawiając w przepisanym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca
2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób
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bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Republika Fede-
ralna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy tej dyrektywy.

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 239 z 25.9.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie C- 375/04 Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2002/58/WE — Łączność elektroniczna — Prze-
twarzanie danych osobowych — Ochrona prywatności —

Ochrona osób fizycznych — Brak transpozycji w terminie)

(2005/C 143/19)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-375/04 Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: M. Shotter) przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksem-
burga (pełnomocnik: S. Schreiner), mającej za przedmiot skargę
o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowią-
zaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 1 września
2004 r., Trybunał (szósta izba), w składzie: A. Borg Barthet,
prezes izby, U. Lõhmus (sprawozdawca) i A. Ó. Caoimh,
sędziowie; rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R.
Grass, wydał w dniu 28 kwietnia 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1. Nie ustanawiając w terminie przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do
dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i
ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa
o prywatności i łączności elektronicznej), Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, jakie ciążą na nim na
mocy tej dyrektywy.

2. Wielkie Księstwo Luksemburga obciążone zostaje kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie C- 376/04 Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Królestwu Belgii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2002/58/WE — Łączność elektroniczna — Prze-
twarzanie danych osobowych — Ochrona prywatności —

Ochrona osób fizycznych — Brak transpozycji w terminie)

(2005/C 143/20)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-376/04 Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: M. Shotter) przeciwko Królestwu Belgii (pełnomocnik:
E. Dominkovits), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie,
na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa
Członkowskiego, wniesioną w dniu 2 września 2004 r.,
Trybunał (szósta izba), w składzie: A. Borg Barthet, prezes izby,
U. Lõhmus (sprawozdawca) i A. Ó. Caoimh, sędziowie;
rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w
dniu 28 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1. Nie ustanawiając w terminie wszystkich przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastoso-
wania się do dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektro-
nicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), Króle-
stwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, jakie ciążą na nim na mocy
tej dyrektywy.

2. Królestwo Belgii obciążone zostaje kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004
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