
Sentencja

Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy Rady (86/653/EWG) z dnia 18 grudnia
1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich
odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny
rachunek powinien być interpretowany w ten sposób, że jeśli pośredni-
kowi powierzono zawarcie jednej umowy, przedłużanej następnie przez
kilka lat, warunek stałego charakteru pośrednictwa określony w tym
przepisie wymaga, by zleceniodawca powierzył pośrednikowi pośred-
nictwo w zakresie kolejnych przedłużeń tej umowy.

(1) Dz.U. C 59 z 6.3.2004

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2006 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczo-

nemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-65/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Traktat EWEA — Zakres zastosowania — Dyrektywa
89/618/Euratom — Ochrona zdrowia — Promieniowanie
jonizujące — Używanie energii atomowej do celów wojsko-
wych — Remont okrętu podwodnego o napędzie atomowym)

(2006/C 131/15)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: L. Ström van Lier i J. Grunwald, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej (przedstawiciele: C. Jackson i C. Gibbs, pełno-
mocnicy, wspierani przez D. Wyatta, QC i S. Tromansa,
barrister)

Interwenient: Republika Francuska (przedstawiciele: R. Abraham,
G. de Bergues, E. Puisais i C. Jurgensen, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 5 ust. 3 dyrektywy Rady 89/618/Euratom z dnia
27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogółu społeczeń-
stwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane, oraz
o działaniach, jakie należy podjąć w przypadku pogotowia
radiologicznego (Dz.U. L 357, str. 31)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

3) Republika Francuska pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 94 z 17.04.2004

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 lutego 2006 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Parlamen-

towi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-122/04) (1)

(Kompetencje Komisji — Warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych — Realizacja programu Forest Focus)

(2006/C 131/16)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: C.-F. Durand i M. van Beek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: K.
Bradley i M. Gómez-Leal), Rada Unii Europejskiej (przedstawi-
ciele: I. Díez Parra i M. Balta, pełnomocnicy)

Interwenienci po stronie pozwanej: Królestwo Hiszpanii (przedsta-
wiciel: M. Muñoz Pérez, pełnomocnik), Republika Finlandii
(przedstawiciel: T. Pynnä, pełnomocnik)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. dotyczącego monitorowania wzajemnego
oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie
(Forest Focus) (Dz.U. L 324, str. 1, zwanego dalej „rozporządze-
niem w sprawie Forest Focus”), w zakresie w jakim poddaje on
wdrażanie programu Forest Focus procedurze regulacyjnej
określonej w art. 5 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia
28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184,
str. 23) — Ograniczenie wyboru przez Radę procedur
wykonawczych przewidzianych w decyzji 1999/468/WE
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Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami.

3) Królestwo Hiszpanii i Republika Finlandii pokrywają własne
koszty.

(1) Dz.U. C 94 z 17.04.2004

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 lutego 2006 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
Regeringsrätten) — Amy Rockler przeciwko Försäkring-

skassan, dawniej Riksförsäkringsverket

(Sprawa C-137/04) (1)

(Swobodny przepływ pracowników — Urzędnicy i inni
pracownicy Wspólnot Europejskich — Dodatek rodzicielski
— Uwzględnienie okresu objęcia wspólnym ubezpieczeniem

chorobowym Wspólnot Europejskich)

(2006/C 131/17)

Język postępowania: szwedzki

Sąd krajowy

Regeringsrätten

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Amy Rockler

Strona pozwana: Försäkringskassan, dawniej Riksförsäkrings-
verket

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Regeringsrätten — Wykładnia art. 39 WE — Prawo do dodatku
rodzicielskiego (föräldrapenning) — Nieuwzględnienie okresu
objęcia wspólnym ubezpieczeniem chorobowym przewi-
dzianym przez regulamin pracowniczy Wspólnot Europejskich

Sentencja

Artykuł 48 Traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 39 WE) należy
interpretować w ten sposób, iż w przypadku zastosowania regulacji
krajowej, takiej jak w postępowaniu przed sądem krajowym, okres, w
którym pracownik migrujący był objęty wspólnym systemem ubezpie-
czenia chorobowego Wspólnot Europejskich podlega uwzględnieniu.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 14 marca 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Francuskiej

(Sprawa C-177/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Dyrektywa 85/374/EWG — Odpowiedzialność za produkt
wadliwy — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie zobo-
wiązaniom — Niewykonanie — Artykuł 228 WE — Sankcje
finansowe — Częściowe wykonanie wyroku w toku postępo-

wania)

(2006/C 131/18)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: G. Valero Jordana i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de
Bergues i R. Loosli, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Niewykonanie wyroku Trybunału z dnia 25 kwietnia 2002 r. w
sprawie C-52/00 dotyczącego nieprawidłowej transpozycji
dyrektywy Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpo-
wiedzialności za produkty wadliwe (Dz. U. L 210, str. 29) —
Niedokonanie zmiany przepisów francuskiego kodeksu cywil-
nego — Wniosek o wyznaczenie okresowej kary pieniężnej
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