
Jednakże państwo członkowskie, do którego należy urząd wyjścia, może
przystąpić do pokrycia należności celnych przywozowych wyłącznie, jeśli
zgodnie z art. 379 ust. 2 rozporządzenia nr 2454/93 powiadomi
głównego zobowiązanego, że przysługuje mu trzymiesięczny termin na
dostarczenie dowodu miejsca, w którym naruszenie lub nieprawidłowość
faktycznie nastąpiły, i gdy w terminie tym dowód ten nie zostanie
dostarczony.

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 grudnia 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Belgii

(Sprawa C-528/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/98/WE — Ponowne wykorzystywanie infor-
macji sektora publicznego — Brak transpozycji w terminie)

(2008/C 51/40)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
E. Montaguti, pełnomocnik)

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

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzysty-
wania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345, s. 90)

Sentencja

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania
się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listo-
pada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji
sektora publicznego, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom
ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-85/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2000/60/WE — Artykuł 5 ust. 1 i art. 15 ust. 2
— Wspólna polityka w dziedzinie wody — Obszar dorzecza
— Sprawozdanie podsumowujące i analizy — Brak

powiadomienia)

(2008/C 51/41)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
S. Pardo Quintillán i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Braguglia,
pełnomocnik i M. G. Fiengo, adwokat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 5 ust. 1 i art. 15 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie poli-
tyki wodnej (Dz.U. L 327, s. 1) — Brak złożenia sprawozdań
podsumowujących z analiz wymaganych na podstawie art. 5 w
odniesieniu do niektórych obszarów dorzecza — Brak sporzą-
dzenia sprawozdań podsumowujących i analizy i przeglądów
przewidzianych w art. 5 ust. 1 dyrektywy

Sentencja

1) W odniesieniu do pilotażowego obszaru dorzecza Serchio i części
dorzeczy wschodnich Alp oraz północnych, środkowych i południo-
wych Apeninów nie składając sprawozdania podsumowującego
analizy wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego dzia-
łania w dziedzinie polityki wodnej, jak przewidziano w art. 15
ust. 2 tej dyrektywy, oraz nie sporządzając analiz i przeglądów, o
których mowa w art. 5 ust. l tej dyrektywy, Republika Włoska
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 5 ust. 1 i
art. 15 ust. 2 tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007 r.
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