
Sentencja

Zgodnie z przepisami przejściowymi dyrektywy 2002/19/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie
dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz
wzajemnych połączeń (dyrektywy o dostępie) i dyrektywy 2002/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej
(dyrektywy ramowej) Český telekomunikační úřad miał prawo zbadać
obowiązek po stronie przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego o znaczącej
pozycji na rynku — w rozumieniu dyrektywy 97/33/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajem-
nych połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług
powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady
otwartej sieci (ONP), zmienionej dyrektywą 98/61/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. — zawarcia umowy
w sprawie wzajemnego połączenia sieci tego przedsiębiorstwa z siecią
innego operatora, po dniu 1 maja 2004 r., w ramach przepisów dyrek-
tywy 97/33 ze zmianami.

(1) Dz.U. C 121 z 20.5.2006.

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

Włoskiej

(Sprawa C-82/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Środowisko — Odpady — Odpady niebezpieczne — Dyrek-
tywy 75/442/EWG i 91/689/EWG — Obowiązek opraco-

wania i przekazania planów gospodarowania odpadami)

(2007/C 183/19)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Recchia i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Braguglia
et G. Fiengo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 7 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), oraz art. 6 dyrektywy Rady 91/689/EWG
z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych
(Dz.U. L 377, str. 20) — Obowiązek przekazania planów gospo-
darowania odpadami

Sentencja

1) Ponieważ Republika Włoska nie opracowała:

— planu gospodarowania odpadami dla prowincji Rimini zgodnie
z art. 7 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca
1975 r. w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą Rady
91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r.,

— planów gospodarowania odpadami obejmujących składowiska i
inne miejsca usuwania odpadów w regionie Lacjum zgodnie z
art. 7 ust. 1 tiret czwarte dyrektywy 75/442, zmienionej
dyrektywą 91/156,

— planów gospodarowania odpadami dla regionów Friuli —
Wenecji Julijskiej i Pulii oraz dla autonomicznej prowincji
Bolzano — Górnej Adygi i prowincji Rimini zgodnie z art. 6
dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w
sprawie odpadów niebezpiecznych,

uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tych dyrektyw.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 86 z 8.4.2006 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 czerwca
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez College van Beroep voor het
bedrijfsleven — Niderlandy) — Stichting ROM-projecten

przeciwko Staatssecretaris van Economische Zaken

(Sprawa C-158/06) (1)

(Fundusze strukturalne — Zwrot pomocy wspólnotowej
w przypadku nieprawidłowości — Brak opublikowania
i powiadomienia o warunkach przyznania pomocy —

Niewiedza beneficjenta — Dobra wiara — Pewność prawa —
Skuteczność — Artykuł 10 WE)

(2007/C 183/20)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Stichting ROM-projecten

Strona pozwana: Staatssecretaris van Economische Zaken
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