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POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 maja 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) —
Ypourgos Oikonomikon, Proïstamenos DOY Amfissas

przeciwko Charilaosowi Georgakisowi

(Sprawa C-391/04) (1)

(Dyrektywa 89/592/EWG — Wykorzystywanie informacji
poufnych — Pojęcia „informacji wewnętrznej” oraz „wykorzys-
tywania informacji wewnętrznej” — Wcześniej uzgodnione
transakcje giełdowe dokonywane w ramach grupy osób, które
mogą posiadać informacje poufne — Sztuczne zawyżanie

kursu zbywanych papierów wartościowych)

(2007/C 140/02)

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Symvoulio tis Epikrateias — Grecja

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ypourgos Oikonomikon, Proïstamenos DOY
Amfissas

Strona pozwana: Charilaos Georgakis

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Symvoulio tis Epikrateias — Wykładnia art. 1-4 dyrektywy Rady
89/592/EWG z dnia 13 listopada 1989 r. koordynującej prze-
pisy dotyczące wykorzystywania poufnych informacji (Dz.U.
L 334, str. 30) — Pojęcie „posiadanie i wykorzystywanie infor-
macji wewnętrznej”

Sentencja

Artykuły 1 i 2 dyrektywy Rady 89/592/EG z dnia 13 listopada
1989 r. koordynującej przepisy dotyczące wykorzystywania poufnych
informacji powinny być interpretowane w ten sposób, że jeżeli główni

akcjonariusze i członkowie rady nadzorczej danej spółki uzgadniają
dokonanie pomiędzy nimi transakcji giełdowych dotyczących papierów
wartościowych tej spółki w celu sztucznego wzmocnienia kursu, to
dysponują oni informacją wewnętrzną, której nie wykorzystują w
sposób świadomy przy realizacji tych transakcji.

(1) Dz.U. C 273 z 6.11.2004

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 maja 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Austrii

(Sprawa C-508/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory — Przepisy transponujące)

(2007/C 140/03)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. van Beek i B. Schima, pełnomocnicy, M. Lang, adwokat)

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciele: E. Riedl i H.
Dossi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Niepełna i nieprawidłowa transpozycja dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, str. 7)
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Sentencja

1) Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na
mocy art. 1 lit. e), g) oraz i), art. 6 ust. 1 i 2, art. 12 i 13 oraz
art. 16 ust. 1 i art. 22 lit. b) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory.

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

3) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 45 z 19.2.2005.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 maja 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez High Court of Justice (England & Wales),
Queen's Bench Division (Administrative Court) — Zjedno-
czone Królestwo) — Thames Water Utilities Ltd, Regina
przeciwko South East London Division, Bromley Magi-

strates' Court

(Sprawa C-252/05) (1)

(Odpady — Dyrektywy 75/422/EWG, 91/156/EWG i
91/271/EWG — Ścieki wydostające się z sieci kanalizacyjnej
— Kwalifikacja — Zakres zastosowania dyrektyw

75/422/EWG i 91/271/EWG)

(2007/C 140/04)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divi-
sion (Administrative Court)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Thames Water Utilities Ltd, Regina

Strona pozwana: East London Division, Bromley Magistrates'
Court

Przy udziale: Environment Agency

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - High
Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division
(Administrative Court) — Wykładnia dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych (Dz.U. L 135, str. 40) i dyrektywy Rady
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz.
U. L 194, str. 39), zmienionej dyrektywą Rady 91/156/EWG
z dnia 18 marca 1991 r. (Dz.U. L 78, str. 32) - Pojęcie odpadów

- Ścieki wydostające się w skutek przecieków w sieci kanaliza-
cyjnej

Sentencja

1) Ścieki wydostające się z sieci kanalizacyjnej utrzymywanej przez
publiczne przedsiębiorstwo oczyszczania ścieków na podstawie
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych i przepisów ustanowionych w
celu jej transpozycji stanowią odpady w rozumieniu dyrektywy Rady
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, zmie-
nionej dyrektywą Rady 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r.

2) Dyrektywa 91/271 nie stanowi „innej legislacji” w rozumieniu art.
2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 75/442, zmienionej dyrektywą Rady
91/156/EWG. Do sądu krajowego należy zbadanie, zgodnie z
kryteriami określonymi w niniejszym wyroku, czy przepisy krajowe
można uznać za stanowiące „inną legislację” w rozumieniu tego
przepisu. Zachodzi to w przypadku, gdy uregulowanie krajowe
zawiera precyzyjne przepisy organizujące gospodarkę omawianymi
odpadami i gdy jest w stanie zapewnić ochronę środowiska odpo-
wiadającą poziomowi ochrony zagwarantowanemu dyrektywą
75/442 zmienioną dyrektywą Rady 91/156/EWG, a w szczegól-
ności art. 4, 8 i 15 dyrektywy 75/442.

3) W odniesieniu do gospodarki ściekami wydobywającymi się sieci
kanalizacyjnej dyrektywa 91/271 nie może być traktowana jako
lex specialis w stosunku do dyrektywy 75/442, zmienionej dyrek-
tywą Rady 91/156/EWG, i nie znajduje zastosowania na
podstawie art. 2 ust. 2 dyrektywy 75/442.

(1) Dz.U. C 205 z 20.8.2005

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 maja 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Arbitragehof — Belgia) — Advocaten voor
de Wereld VZW przeciwko Leden van de Ministerraad

(Sprawa C-303/05) (1)

(Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych —

Artykuł 6 ust. 2, art. 34 ust. 2 lit. b) UE — Decyzja ramowa
2002/584/WSiSW — Europejski nakaz aresztowania
i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi
— Zbliżenie ustawodawstw krajowych — Zniesienie weryfi-
kacji pod kątem podwójnej odpowiedzialności karnej —

Ważność)

(2007/C 140/05)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Arbitragehof
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