
Sentencja

1) Nie ustanowiwszy wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych niezbędnych w celu transpozycji do prawa krajo-
wego dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania
poziomem hałasu w środowisku, w odniesieniu do landów Burgen-
land, Karyntia, Górna Austria, Salzbourg, Styria i Tyrol, Repu-
blika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
art. 14 ust. 1 tej dyrektywy.

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 86 z 08.04.2006.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października
2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Austrii

(Sprawa C-102/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/9/WE — Minimalne normy dotyczące przy-
jmowania osób ubiegających się o azyl w państwach członkow-

skich— Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2006/C 326/39)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
C. O'Reilly et W. Bogensberger, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii (Przedstawiciel: C. Pesendorfer,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
wprowadzenia w życie w wyznaczonym terminie wszystkich
przepisów niezbędnych dla zastosowania się do dyrektywy Rady
2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej mini-
malne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o
azyl (Dz.U. L 31 str.18)

Sentencja

1) Nie wprowadzając w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Rady
2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającej mini-
malne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl
Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy tej dyrektywy

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 96 z 22.04.2006.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 października
2006 r.– Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Repu-

blice Finlandii

(Sprawa C-152/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/95/WE — Substancje niebezpieczne —
Sprzęt elektryczny i elektroniczny — Brak transpozycji w

wyznaczonym terminie)

(2006/C 326/40)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Konstantinidis i K. Nyberg, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Finlandii (przedstawiciel: E. Bygglin,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Nieza-
pewnienie w odniesieniu do prowincji autonomicznej Åland w
wyznaczonym terminie transpozycji dyrektywy 2002/95/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L
37, str. 19)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w odniesieniu do Wysp Alandzkich przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
dokonania transpozycji dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograni-
czenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, Republika Finlandii uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Finlandii zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006.
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