
Sentencja

Wykładni art. 5 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia Rady (WE)
nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych należy dokonywać w taki sposób, że przepis ten
znajduje zastosowanie w przypadku wielości miejsc dostaw w tym
samym państwie członkowskim. W takim przypadku sądem właściwym
dla rozpoznania wszelkich żądań znajdujących oparcie w umowie sprze-
daży rzeczy ruchomych jest sąd, w którego okręgu znajduje się główne
miejsce dostaw, które należy określić w zależności od kryteriów ekono-
micznych. W braku czynników, które mogłyby posłużyć do określenia
głównego miejsca dostaw, powód może pozwać pozwanego przed sąd
miejsca dostawy według swego wyboru.

(1) Dz.U. C 10 z 14.1.2006

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 maja 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

(Sprawa C-391/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/4/WE — Swobodny dostęp do informacji —
Informacje dotyczące środowiska — Brak dokonania transpo-

zycji w wyznaczonym terminie)

(2007/C 140/08)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Lawunmi i U. Wölker, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciel: D. O'Hagan, pełno-
mocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów
niezbędnych w celu dostosowania się do dyrektywy 2003/4/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L
41, str. 26)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu dostosowania
się do dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do infor-
macji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady
90/313/EWG, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 94 z 2.12.2006

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

Belgii

(Sprawa C-407/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/105/WE — Ochrona pracowników —

Niebezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substan-
cjami niebezpiecznymi — Brak transpozycji w wyznaczonym

terminie)

(2007/C 140/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
B. Schima i J. Hottiaux, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii (Przedstawiciel: D. Haven,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia przepisów niezbędnych w celu zastosowania się
do dyrektywy 2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady
96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych
awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz.U. L
345, str. 97)

Sentencja

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16
grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/82/WE w
sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z
substancjami niebezpiecznymi Królestwo Belgii uchybiło swoim
zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 281 z 18.11.2006.
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