
WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie C-31/05 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Francuskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywy 2002/19/WE, 2002/20/WE i 2002/21/WE — Sieć
i usługi — Łączność elektroniczna — Brak transpozycji w

przepisanym terminie)

(2005/C 271/20)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-31/05, Komisja Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: M. Shotter) przeciwko Republice Francuskiej (pełno-
mocnicy: G. de Bergues i S. Ramet), mającej za przedmiot
skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia
zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu
28 stycznia 2005 r., Trybunał (piąta izba) w składzie: R. Silva
de Lapuerta, prezes izby, P. Kūris (sprawozdawca) i G. Arestis,
sędziowie; rzecznik generalny: A. Tizzano, sekretarz: R. Grass,
wydał w dniu 14 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektyw
2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca
2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i
urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o
dostępie), 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i
usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) i
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca
2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług
łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) Republika Francuska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tych
dyrektyw.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 02.04.2005

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 8 września 2005 r.

w sprawie C-57/05: Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Francuskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 2002/46/WE — Zbliżenie ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do suplementów
żywnościowych — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

(2005/C 271/21)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-57/05 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 9 lutego 2005 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: J.-
P. Keppenne) przeciwko Republice Francuskiej (pełno-
mocnicy: G. de Bergues, E. Belliard i R. Loosli-Surrans),
Trybunał (szósta izba), w składzie: A. Borg Barthet, prezes izby,
S. von Bahr i A. Ó Caoimh (sprawozdawca), sędziowie,
rzecznik generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał
w dniu 8 września 2005 wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1. Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10
czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych,
Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą
na mocy tej dyrektywy.

2. Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 2.4.2005.
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