
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 lutego 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-395/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2007/2/WE — Polityka ochrony środowiska — 
Infrastruktura informacji przestrzennej — Wymiana i 
uaktualnianie danych w formie elektronicznej — Brak przy

jęcia krajowych przepisów transponujących) 

(2011/C 103/17) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Alcover 
San Pedro i V. Peere, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republice Francuskiej (przedstawiciele: G. de 
Bergues i S. Menez, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infra
strukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE) (Dz.U. L 108, s. 1) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infra
strukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE), Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 274 z 9.10.2010. 

Odwołanie wniesione w dniu 29 stycznia 2010 r. przez 
Antoniego Tomasza Uznańskiego od postanowienia Sądu 
(ósma izba) z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 

T-348/09, Uznański przeciwko Polsce 

(Sprawa C-143/10 P) 

(2011/C 103/18) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Antoni Tomasz Uznański (Przedstawiciel: A. 
Nowak, adwokat) 

Druga strona postępowania: Rzeczpospolita Polska 

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2010 r. Trybunał (siódma 
izba) oddalił odwołanie. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 23 
grudnia 2010 r. — Waldemar Hudziński przeciwko 

Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse 

(Sprawa C-611/10) 

(2011/C 103/19) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesfinanzhof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Waldemar Hudziński 

Strona pozwana: Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse 

Pytania prejudycjalne 

Czy art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1408/71 ( 1 ) należy 
interpretować w ten sposób, że nieposiadające właściwości na 
podstawie tego przepisu państwo członkowskie w każdym 
wypadku nie ma prawa do przyznania na podstawie jego prze
pisów krajowych świadczeń rodzinnych na rzecz pracownika 
zatrudnionego jedynie przejściowo na jego terytorium, jeżeli 
ani pracownik ani jego dzieci nie zamieszkują w państwie 
nieposiadającym właściwości i nie mają w nim miejsca 
zwykłego pobytu? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie (Dz. U. L 149, s. 2) w brzmieniu zmienionym i zaktua
lizowanym. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 23 
grudnia 2010 r. — Jarosław Wawrzyniak przeciwko 

Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse 

(Sprawa C-612/10) 

(2011/C 103/20) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesfinanzhof
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