
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczo-

nemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-127/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Poli-
tyka społeczna — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracow-
ników — Dyrektywa 89/391/EWG — Artykuł 5 ust. 1 —
Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników w każdym aspekcie odno-

szącym się do pracy — Odpowiedzialność pracodawcy)

(2007/C 183/03)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M.-J. Jonczy i N. Yerrell, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej (przedstawiciele: C. Gibbs, pełnomocnik,
D. Anderson QC i D. Barr, barrister)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 5 ust. 1 i 4 dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia
12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu
pracy (Dz.U. L 183, str. 1) — Krajowe przepisy prawne ograni-
czające spoczywający na pracodawcy obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w każdym
aspekcie odnoszącym się do ich pracy

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

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

(1) Dz.U. C 143 z 11.6.2005 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

(Sprawa C-148/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 79/923/EWG — Jakość wód, w których żyją
skorupowce — Określenie wód, w których żyją skorupowce —
Programy zmniejszenia zanieczyszczenia — Ustalenie parame-

trów kontroli)

(2007/C 183/04)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
B. Doherty i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: D. O'Hagan i
N. Travers, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Niepełna
transpozycja art. 3, 4 i 5 dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia
30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w
których żyją skorupiaki [skorupowce] (Dz.U. L 281, str. 47) -
Brak określenia niektórych obszarów wód, w których żyją
skorupowce, stworzenia programów zmniejszenia zanieczy-
szczeń i ustalenia parametrów kontroli

Sentencja

1) — Nie określając jako wód, w których żyją skorupowce, wszystkich
wód, które wymagają tego na mocy art. 4 dyrektywy 79/923
EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej
jakości wód, w których żyją skorupiaki [skorupowce];

— nie ustalając zgodnie z art. 3 dyrektywy 79/923 wszelkich
koniecznych wartości dotyczących wyznaczonych wód, w których
żyją skorupowce lub które wymagają takiego określenia na
mocy art. 4 dyrektywy 79/923 oraz

— nie podejmując zgodnie z art. 5 dyrektywy 79/923 wszelkich
niezbędnych działań w celu stworzenia programów zmniejszenia
zanieczyszczenia wód, które wymagają na mocy art. 4 dyrek-
tywy 79/923 określenia jako wody, w których żyją skorupowce,

Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej
dyrektywy.

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 69 z 19.3.2005.
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