
— nie została wydana z uwzględnieniem okoliczności, które mogłyby
skutkować dyskryminacją jednego z oferentów.

(1) Dz.U. C 239 z 25.09.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie C-373/04 P Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Mercedes Alvarez Moreno (1)

(Odwołanie — Urzędnicy — Personel pomocniczy —
Tłumacz konferencyjny — Odwołanie — Żądanie w rozu-
mieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Akt

niekorzystny — Pojęcie)

(2006/C 48/17)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-373/04 P mającej za przedmiot odwołanie w
trybie art. 56 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, które
wpłynęło do Trybunału w dniu 27 sierpnia 2004 r., wniesione
przez Komisję Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: D.
Martin i F. Clotuche-Duvieusart), w której drugą stroną była
Mercedes Alvarez Moreno, zamieszkała w Berlinie (Niemcy),
reprezentowana przez G. Vandersandena i L. Levi'ego, avocats,
Trybunał (druga izba) w składzie: C. W. A. Timmermans,
prezes izby, J. Makarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (sprawo-
zdawca) i J. Klučka, sędziowie; rzecznik generalny: C. Stix-
Hackl., sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 10 stycznia 2006 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 10
czerwca 2004 r. w sprawach połączonych T-153/01 i T-323/01
Alvarez Moreno przeciwko Komisji zostaje uchylony w części
stwierdzającej dopuszczalność skargi o uchylenie pisma pana
Walkera z dnia 23 lutego 2001 r. i obciążającej Komisję
Wspólnot Europejskich całością kosztów postępowania w sprawie
T-323/01.

2) W sprawie T-323/01 skarga o uchylenie pisma pana Walkera z
dnia 23 lutego 2001 r. z jednej strony i uchylenie decyzji Komisji
Wspólnot Europejskich z dnia 7 września 2001 r. odrzucającej
zażalenie M. Alvarez Moreno z drugiej strony — zostaje odrzu-
cona.

3) Każda ze stron ponosi własne koszty postępowania przed Trybu-
nałem i Sądem Pierwszej Instancji.

(1) Dz.U. C 251 z 09.10.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 15 grudnia r.

w sprawie C-33/05 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Belgii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2000/60/WE — Polityka wodna Wspólnoty —

Brak transpozycji w terminie)

(2006/C 48/18)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-33/05 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 31 stycznia 2005
r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J.
Hottiaux i S. Pardo Quintillán) przeciwko Królestwu Belgii
(pełnomocnik: M. Wimmer), Trybunał (szósta izba), w składzie:
J. Malenovský, prezes izby, J.-P Puissochet i A. Ó Caoimh
(sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: P. Léger, sekre-
tarz: R. Grass, wydał w dniu 15 grudnia 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej, Królestwo Belgii uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

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