
WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie C-225/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Finlandii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2001/106/WE — Transport morski — Brak

transpozycji w przewidzianym terminie)

(2005/C 106/16)

(Język postępowania: fiński)

W sprawie C-225/04, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 1 czerwca 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: K. Simonsson i
M. Huttunen) przeciwko Republice Finlandii (pełnomocnik: A.
Guimaraes-Purokoski), Trybunał (piąta izba), w składzie: R.
Silna de Lapuerta, prezes izby, G. Arestis (sprawozdawca) i J.
Klučka, sędziowie; rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz:
R. Grass, wydał w dniu 24 lutego 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Nie przyjmując w przewidzianym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastoso-
wania się do dyrektywy 2001/106/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniającej dyrektywę Rady
95/21/WE dotyczącą przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi
morskiej korzystającej ze wspólnotowych portów oraz żeglugi
morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją Państw
Członkowskich, międzynarodowych norm bezpieczeństwa statków i
zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków
życia i pracy (kontrola państwa portu) Republika Finlandii
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrek-
tywy.

2) Republika Finlandii zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie C-383/04, Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa — Dyrektywa
1999/105/WE — Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym

— Brak transpozycji w przepisanym terminie)

(2005/C 106/17)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C- 383/04, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: A. Bordes) przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksem-
burga (pełnomocnik: S. Schreiner), mającej za przedmiot
stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowią-
zaniom Państwa Członkowskiego, Trybunał (piąta izba), w
składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes, R. Schintgen i G. Arestis
(sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: C. Stix-Hackl,
sekretarz: R. Grass wydał w dniu 24 lutego 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

1. Nie ustanawiając w przepisanym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastoso-
wania się do dyrektywy 1999/105/WE Rady z dnia 22 grudnia
1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym,
Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na
nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2. Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004.
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