
Wykładni art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z
dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego
należy dokonywać w ten sposób, że sąd Państwa Członkowskiego, na
terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działal-
ności dłużnika w chwili złożenia wniosku o wszczęcie postępowania
upadłościowego pozostaje właściwy dla jego wszczęcia, jeżeli dłużnik
dokonał przeniesienia głównego ośrodka swojej podstawowej działal-
ności na terytorium innego Państwa Członkowskiego po złożeniu
wniosku, lecz przed wszczęciem postępowania.

(1) Dz.U. C 71 z 20.03.2004.

WYROK TRYBUNAŁU

(druga izba)

z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie C-132/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Hiszpanii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Polityka społeczna — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników — Dyrektywa 93/104/WE — Zakres stoso-
wania — Pracownicy mundurowi administracji publicznej —

Siły zbrojne i policja — Włączenia)

(2006/C 60/07)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C-132/04, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesiona w dniu 11 marca 2005 r.
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: L. Escobar
Guerrero i H. Kreppel) przeciwko Królestwu Hiszpanii (pełno-
mocnik: M. Muñoz Pérez), Trybunał (druga izba), w składzie: C.
W. A. Timmermans, prezes izby, J. Makarczyk, R. Schintgen
(sprawozdawca), R. Silva de Lapuerta i P. Kūris, sędziowie;
rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w
dniu 12 stycznia 2006 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Nie dokonując pełnej transpozycji art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 4
dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w
sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników w miejscu pracy w odniesieniu do pracow-
ników mundurowych administracji publicznej Królestwo Hiszpanii
uchybiło zobowiązaniom, które ciąża na nim na mocy tej dyrek-
tywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.04.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie C-139/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Włoskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Jakość otaczającego powietrza — Określenie wartości dopusz-

czalnych)

(2006/C 60/08)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie C-139/04, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 15 marca 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: G. Valero
Jordana i R. Amorosi) przeciwko Republice Włoskiej (pełno-
mocnik: I. M. Braguglia), Trybunał (szósta izba), w składzie: J.-
P. Puissochet, pełniący obowiązki prezesa szóstej izby, S. von
Bahr i A. Borg Barthet (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik
generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 12
stycznia 2006 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Nie przekazując Komisji Wspólnot Europejskich wszelkich wyma-
ganych informacji za rok 2001 dotyczących substancji regulowa-
nych dyrektywą Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r.
odnoszącą się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym
powietrzu zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a), ppkt i) i ii) oraz lit. b)
dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w
sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza,
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą
na mocy art. 11 dyrektywy 96/62 w związku z art. 4 ust. 1 tej
dyrektywy, jak również dyrektywy 1999/30 i art. 1 decyzji
Komisji 2001/839/WE z dnia 8 listopada 2001 r. określającej
kwestionariusz służący rocznym deklaracjom dotyczącym oceny
jakości otaczającego powietrza na podstawie dyrektyw 96/62 i
1993/30.

2. Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.04.2004.

11.3.2006C 60/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


