
Magnezja topiona, taka jak będąca przedmiotem postępowania
głównego, objęta jest podpozycją 2519 90 10 Nomenklatury Scalonej
stanowiącej załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87
z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statys-
tycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256, str. 1),
w brzmieniu nadanym rozporządzeniami Komisji (WE) nr 3115/94
z dnia 20 grudnia 1994 r., nr 1359/95 z dnia 13 czerwca 1995
r., nr 2448/95 z dnia 10 października 1995 r. oraz nr 3009/95 z
dnia 22 grudnia 1995 r.

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

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 17 listopada 2005 r.

w sprawie C-22/05: Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Belgii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 93/104/WE — Warunki pracy — Organizacja
czasu pracy — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

(2006/C 36/30)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-22/05, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 25 stycznia 2005
r., Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawiciel: G. Rozet i
N. Yerrell] przeciwko Królestwu Belgii [przedstawiciel: M.
Wimmer], Trybunał (szósta izba), w składzie: J.-P. Puissochet,
pełniący obowiązki prezesa szóstej izby, S. von Bahr i A. Borg
Barthet (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: J.
Kokott, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 17 listopada 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Wyłączając osoby zatrudnione przez organizatora targów z
zakresu stosowania środków krajowych transponujących dyrektywę
Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącą niektó-
rych aspektów organizacji czasu pracy, Królestwo Belgii uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 1 ust. 3 oraz
art. 17 tej dyrektywy.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie C-38/05 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Irlandii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 — System kontroli w
sektorze rybołówstwa — Informacje dotyczące gatunków i

ilości poławianych ryb jak również nakładu połowowego)

(2006/C 36/31)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie C-38/05, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 1 lutego 2005 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: B. Doherty)
przeciwko Irlandii (pełnomocnicy: D. O'Hagan, wspierany
przez A. Schustera i E. Fannona, barristers), Trybunał (piąta
izba), w składzie: J. Makarczyk, prezes izby, R. Schintgen i
P. Kūris (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: M.
Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 8 grudnia
2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie przekazując informacji wymaganych na podstawie art. 15 ust.
4, art. 18 ust. 1 oraz art. 19i tiret pierwsze i trzecie rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993
r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do
wspólnej polityki rybołówstwa, zmienionego rozporządzeniem
Rady (WE) nr 2635/97 z dnia 18 grudnia 1997 r., Irlandia
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tych prze-
pisów.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 02.04.2005.
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