
WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 15 lipca 2004 r.

w sprawie C-420/03: Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Federalnej Niemiec (1)

(Uchybienie zobowiązaniom przez Państwo Członkowskie —
Brak transpozycji — Dyrektywa 2001/18/WE)

(2004/C 228/30)

(Język postępowania: niemiecki)

(Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane
w „Zbiorze Orzeczeń Trybunału”)

W sprawie C-420/03, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: U. Wölker) przeciwko Republice Federalnej Niemiec
(pełnomocnicy: W.-D. Plessing i M. Lumma) w przedmiocie
stwierdzenia, że nie przyjmując przepisów ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu trans-
pozycji dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwal-
niania do środowiska organizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz. U. L
106, str. 1) lub w każdym razie nie podając wspomnianych
przepisów do wiadomości Komisji, Republika Federalna
Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy
tej dyrektywy, Trybunał (czwarta izba), w składzie: J. N. Cunha
Rodrigues, prezes izby, K. Lenaerts i K. Schiemann (sprawoz-
dawca), sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz:
R. Grass, wydał dnia 15 lipca 2004 r. wyrok o następującym
rozstrzygnięciu:

1) Nie przyjmując, w przewidzianym terminie, przepisów ustawoda-
wczych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego
uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, Republika
Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą
na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 275 z 15.11.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(w pełnym składzie)

z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie C-27/04: Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Radzie Unii Europejskiej (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Art. 104 WE —
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 — Pakt Stabilności i
Wzrostu — Nadmierny deficyt budżetowy — Decyzje Rady w
trybie art. 104 ust. 8 i 9 WE — Brak wymaganej większości
głosów — Decyzje nie przyjęte — Skarga przeciwko decyzjom
o „nieprzyjęciu formalnych instrumentów zawartych w zalece-
niach Komisji” — Niedopuszczalność — Skarga przeciwko

„wnioskom Rady”)

(2004/C 228/31)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-27/04: Komisja Wspólnot Europejskich, (pełno-
mocnicy: M. Petite, A. van Solinge oraz P. Aalto) przeciwko
Radzie Unii Europejskiej (pełnomocnicy: J.-C. Piris, T. Midd-
leton oraz J. Monteiro), w przedmiocie wniosków o stwier-
dzenie nieważności aktów prawnych Rady z dnia 25 listopada
2003 r., a mianowicie:

— decyzji o nieprzyjęciu, w stosunku do Republiki Francuskiej
i Republiki Federalnej Niemiec, formalnych instrumentów
zawartych w zaleceniach Komisji w trybie art. 104 ust. 8 i
9 WE;

— wniosków przyjętych w stosunku do każdego z powyż-
szych dwóch Państw Członkowskich, zatytułowanych
„wnioski Rady w przedmiocie oceny działań podjętych
przez [odpowiednio Republikę Francuską i Republikę Fede-
ralną Niemiec] w odpowiedzi na zalecenia wystosowane
przez Radę w trybie art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiają-
cego Wspólnotę Europejską oraz analiza nowych środków
zmierzających do zredukowania deficytu celem zaradzenia
sytuacji nadmiernego deficytu”, albowiem wnioski te
pociągają za sobą zawieszenie procedur nadmiernego defi-
cytu, uciekanie się do instrumentu nie przewidzianego w
Traktacie oraz zmianę zaleceń podjętych przez Radę w
trybie art. 104 ust. 7 WE,

Trybunał (w pełnym składzie) w składzie V. Skouris, prezes, P.
Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann (sprawoz-
dawca), J.-P. Puissochet i J. N. Cunha Rodrigues, prezesi izb, R.
Schintgen, F. Macken i K. Lenaerts, sędziowie, rzecznik gene-
ralny: A. Tizzano, sekretarz: M.-F. Contet, główny admini-
strator, wydał dnia 13 lipca 2004 r. wyrok, zawierający nastę-
pujące rozstrzygnięcie:
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