
WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie C-454/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/55/WE — Tymczasowa ochrona na
wypadek masowego napływu wysiedleńców — Brak transpo-

zycji w wyznaczonym terminie)

(2005/C 182/33)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-454/04, Komisja Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: C. O'Reilly i A.-M. Rouchaud-Joët) przeciwko
Wielkiemu Księstwu Luksemburga (pełnomocnik: S.
Schreiner), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na
podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa
Członkowskiego, wniesioną w dniu 28 października 2004 r.,
Trybunał (szósta izba), w składzie: A. Borg Barthet (sprawo-
zdawca), prezes izby, A. La Pergola i A. Ó Caoimh, sędziowie,
rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: R.
Grass, wydał w dniu 2 czerwca 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1. Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimal-
nych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek
masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających
równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związa-
nych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami, Wielkie
Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim
ciążą na mocy tej dyrektywy.

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

(1) Dz.U. C 314 z 18.12.2004.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie C-260/02 P Michael Becker przeciwko Trybu-
nałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich (1)

(Odwołanie — Urzędnicy — Renta inwalidzka — Wniosek o
przyznanie renty inwalidzkiej w okresie trwania urlopu z
przyczyn osobistych — Odwołanie częściowo oczywiście

niedopuszczalne i częściowo oczywiście nieuzasadnione)

(2005/C 182/34)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-260/02 P, mającej za przedmiot odwołanie w
trybie art. 49 Statutu WE Trybunału Sprawiedliwości, które
wpłynęło w dniu 15 lipca 2002 r., wniesione przez Michaela
Beckera, urzędnika Trybunału Obrachunkowego Wspólnot
Europejskich, zamieszkałego w Luksemburgu (Luksemburg),
reprezentowanego przez E. Frickego, adwokata, w której pozos-
tałym uczestnikiem był Trybunał Obrachunkowy Wspólnot
Europejskich (pełnomocnicy: pierwotnie P. Giusta i B. Schäfer,
następnie J.-M. Stenier i M. Bavendamm), Trybunał (piąta izba)
w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby,
R. Schintgen i J. Makarczyk, sędziowie; rzecznik generalny: C.
Stix-Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 28 lutego 2005 r.
postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1. Odwołanie zostaje odrzucone.

2. M. Becker ponosi koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 202 z 24.8.2002
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