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WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 2 lutego 2006 r.

w sprawie C-143/05 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Belgii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2002/84/WE — Brak transpozycji w przepisanym

terminie)

(2006/C 96/01)

(Język postępowania: niderlandzki)

W sprawie C-143/05, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 29 marca 2005 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: K.
Simonsson i W. Wils) przeciwko Królestwu Belgii (pełno-
mocnik: M. Wimmer), Trybunał (piąta izba), w składzie: J.
Makarczyk, prezes izby, R. Schintgen i J. Klučka (sprawo-
zdawca), sędziowie; rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz:
R. Grass, wydał w dniu 2 lutego 2006 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 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniająca dyrektywy w sprawie
bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniu morza
przez statki, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na
nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2. Królestwo Belgii zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 143 z 11.6.2005

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza
izba) z dnia 13 września 2005 r. w sprawie T-53/02,
Ricosmos B.V. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich,
wniesione przez Ricosmos B.V. w dniu 28 listopada

2005 r.

(Sprawa C-420/05 P)

(2006/C 96/02)

(Język postępowania: niderlandzki)

W dniu 28 listopada 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęło odwołanie Ricosmos B.V.,
reprezentowanej przez kancelarię adwokacką Hertoghs advo-
caten-belastingkunden, z siedzibą w Bredzie [Parkstraat 8
(4818 SK)](Niderlandy) od wyroku Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich (pierwsza izba) z dnia 13 września
2005 r. w sprawie T-53/02, Ricosmos B.V. przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich.

Wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału o:

— stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalna i
zasadna;

— uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro-
pejskich z dnia 13 września 2005 r.;

— uwzględnienie wniesionego w pierwszej instancji wniosku o
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji REM09/00 z dnia
16 listopada 2001 r. stwierdzającej bezzasadność
umorzenia należności celnych na rzecz wnoszącej
odwołanie;

— ewentualnie przekazanie sprawy do ponownego rozpo-
znania przez Sąd Pierwszej Instancji;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami niniej-
szego postępowania oraz kosztami postępowania przed
Sądem Pierwszej Instancji.
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