
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 lipca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-61/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Mechanizm monitorowania emisji gazów cieplarnianych —
Wykonanie Protokołu z Kioto)

(2007/C 211/19)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
U. Wölker i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (przedstawiciel:
C. Schiltz, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak
przekazania do wiadomości Komisji w wyznaczonym terminie
sprawozdania zawierającego informacje wymagane art. 3 ust. 2
decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącej mechanizmu monitorowania
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania
Protokołu z Kioto - Informacje dotyczące krajowych przewi-
dywań w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz środków,
które je ograniczają lub redukują

Sentencja

1) Nie przekazując do wiadomości Komisji informacji wymaganych
mocą art. 3 ust. 2 decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącej mechanizmu
monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz
wykonania Protokołu z Kioto, Wielkie Księstwo Luksemburga uchy-
biło zobowiązaniom państwa członkowskiego, które na nim ciążą
mocą tego przepisu.

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 12 lipca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Belgii

(Sprawa C-90/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Opakowania i odpady opakowaniowe — Brak transpozycji w
wyznaczonym terminie)

(2007/C 211/20)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Konstantinidis i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciel: S. Raskin,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
w celu zastosowania się do dyrektywy 2004/12/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniającej
dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opako-
waniowych (Dz.U. L 47, str. 26)

Sentencja

1) Nie ustanawiając wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrek-
tywy 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lutego 2004 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie
opakowań i odpadów opakowaniowych, Królestwo Belgii uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-220/07)

(2007/C 211/21)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
J.-P. Keppenne i M. Shotter, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska
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