
WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 13 stycznia 2005 r.

w sprawie C-32/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Francuskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/58/WE — Brak transpozycji w wyzna-

czonym terminie)

(2005/C 57/22)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-32/04, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: U. Wölker i F. Simonetti) przeciwko Republice Fran-
cuskiej, (pełnomocnicy: G. de Bergues i C. Mercier), mającej za
przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE,
uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, Trybunał
(piąta izba), w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby,
R. Schintgen i J. Klučka (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik
generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: R. Grass, wydał
w dniu 13 stycznia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych koniecznych do dostosowania się do dyrektywy Komisji
nr 2001/58/WE z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniającej po raz
drugi dyrektywę 91/155/EWG określającą i ustanawiającą szcze-
gółowe uzgodnienia dotyczące systemu szczególnych informacji o
preparatach niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 14
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz
odnoszącej się do substancji niebezpiecznych w związku z wykona-
niem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz danych
dotyczących bezpieczeństwa), Republika Francuska uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy niniejszej dyrektywy.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 13 stycznia 2005

w sprawie C-61/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Greckiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2000/76/WE — Spalanie odpadów — Brak trans-

pozycji)

(2005/C 57/23)

(Język postępowania: grecki)

W sprawie C-61/04, Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Greckiej, reprezentowanej przez N. Dafniou,
mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art.
230 WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego,
Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Leanerts, prezes, N.
Colneric i E. Levits (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik gene-
ralny: F. G. Jacobs, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 13
stycznia 2005 wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia
2000 r. w sprawie spalania odpadów, Republika Grecka uchybiła
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy tej dyrektywy.

2. Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004
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