
— 6,8 % rocznie, za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia
całkowitego zwrotu należnych kwot.

2) Implants (International) Ltd zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 200 z 23.08.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(czwarta izba)

z dnia 3 marca 2005 r.

w sprawie C-414/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Federalnej Niemiec (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Art.
8 dyrektywy 92/50/EWG — Postępowanie w sprawie udzie-
lenia zamówień publicznych na usługi — Wywóz śmieci w

Landzie Dolnej Saksonii)

(2005/C 106/12)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie C-414/03 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 2 października
2003 r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: K.
Wiedner) przeciwko Republice Federanlej Niemiec (pełno-
mocnicy: W.-D. Plessing i M. Lumma), Trybunał (czwarta izba),
w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, K. Schiemann (sprawo-
zdawca) i M. Ilešič, sędziowie:, rzecznik generalny: L. A. Geel-
hoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 3 marca 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1. Ponieważ umowa o wywóz śmieci udzielona została przez Land-
kreis Friesland w Landzie Dolnej Saksonii bez zachowania zasad
publikacji i procedury, przewidzianych w art. 8 dyrektywy Rady
92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koor-
dynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi, w
związku z tytułami III i IV tej dyrektywy, 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

(czwarta izba)

z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie C-416/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Greckiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/18/WE — Brak transpozycji w wyzna-

czonym terminie)

(2005/C 106/13)

(Język postępowania: grecki)

W sprawie C-416/03 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 3 października
2003 r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: M.
Konstantinidis) przeciwko Republice Greckiej (pełnomocnik: N.
Dafniou), Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts,
prezes izby, N. Colneric i K. Schiemann (sprawozdawca),
sędziowie; rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: R. Grass,
wydał w dniu 27 stycznia 2005 r. wyrok, którego sentencja
brzmi następująco:

1. Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych lub administracyjnych koniecznych do zastosowania
się do dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej
dyrektywę Rady 90/220/EWG, Republika Grecka uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2. Republika Grecka zostaje obciążona kosztami.

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