
Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że Republika Finlandii uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążyły na mocy dyrektywy
2001/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4
grudnia 2001r. ustanawiającej zharmonizowane wymagania
i procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i
wyładunku na masowcach (1), poprzez brak przyjęcia prze-
pisów niezbędnych do wprowadzenia w życie tej dyrektywy,
a w każdym razie poprzez brak powiadomienia Komisji o
tych przepisach, i

2. obciążenie Republiki Finlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji niniejszej dyrektywy upłynął dnia
5 sierpnia 2003 r.

(1) Dz.U. L 13 z dnia 16 stycznia 2002, str. 9.

Skarga wniesiona dnia 21 września 2004 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa T-399/04)

(2004/C 273/40)

Dnia 21 września 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Republice
Francuskiej wniesiona przez Komisję Wspólnot Europejskich,
reprezentowaną przez Antonia Caeirosa, działającego w
charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że nie przyjmując i nie publikując w wyzna-
czonym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy
Komisji 2003/2/WE z dnia 6 stycznia 2003 r. odnoszącej
się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu
arsenu (dziesiąte dostosowanie do postępu technicznego
dyrektywy Rady 76/769/EWG) (1) Republika Francuska
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2
akapit pierwszy wyżej wymienionej dyrektywy 2003/2/WE;

2. ewentualnie, stwierdzenie, że nie powiadamiając
niezwłocznie Komisji o przyjęciu tych przepisów, Republika

Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na
mocy art. 2 akapit pierwszy wyżej wymienionej dyrektywy;

3. obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Wyznaczony termin transpozycji dyrektywy upłynął dnia
30 czerwca 2003 r.

(1) Dz.U. L 4 z 9.1.2003, str. 9.

Skarga wniesiona dnia 21 września 2004 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Nider-

landów

(Sprawa C-400/04)

(2004/C 273/41)

Dnia 21 września 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko
Królestwu Niderlandów sporządzona przez Komisję Wspólnot
Europejskich reprezentowaną przez Knuta Simonssona i
Woutera Wilsa.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że Królestwo Niderlandów uchybiło zobowią-
zaniom, które na nim ciążyły na mocy dyrektywy
2001/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4
grudnia 2001r. ustanawiającej zharmonizowane wymagania
i procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i
wyładunku na masowcach (1), poprzez brak przyjęcia prze-
pisów niezbędnych do wprowadzenia w życie tej dyrektywy,
a w każdym razie poprzez brak powiadomienia Komisji o
tych przepisach;

2. obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji niniejszej dyrektywy upłynął dnia
5 sierpnia 2003 r.

(1) Dz.U. L 13 z dnia 16 stycznia 2002, str. 9-20.
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