
3) Republika Francuska pokrywa własne koszty.

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

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 grudnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Francuskiej

(Sprawa C-121/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2001/18/WE — Uwalnianie do środowiska
i wprowadzanie do obrotu GMO — Wyrok Trybunału stwier-
dzający uchybienie zobowiązaniom — Niewykonanie —
Artykuł 228 WE — Wykonanie w trakcie postępowania —

Kary pieniężne)

(2009/C 44/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
B. Stromsky i C. Zadra, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: E. Belliard,
S. Gasri i G. de Bergues, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rzeczpospolita Polska
(przedstawiciele: T. Boček, a następnie M. Smolek, pełnomoc-
nicy)

Przedmiot sprawy

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niewy-
konanie wyroku Trybunału z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie
C-419/03 Komisja przeciwko Francji dotyczącej braku transpo-
zycji do prawa krajowego przepisów dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r.
w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów
zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę
90/220/EWG [Rady z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfi-
kowanych genetycznie] (Dz.U. L 106, s. 1), które różnią się lub
wykraczają poza przepisy dyrektywy Rady 90/220/EWG —

Żądanie orzeczenia kar pieniężnych i ryczałtu

Sentencja wyroku

1) Nie podejmując do dnia, w którym upłynął termin określony
w uzasadnionej opinii wszelkich środków, jakich wymaga wykonanie
wyroku z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie Komisja przeciwko
Francji (C-419/03) dotyczącego braku dokonania transpozycji do
prawa krajowego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamie-

rzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych
genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, które
różnią się lub wykraczają poza przepisy dyrektywy Rady
90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzo-
nego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych
genetycznie, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom
ciążącym na niej na mocy art. 228 ust. 1 WE.

2) Republika Francuska dokona zapłaty na rzecz Komisji, na rachunek
„Dochody własne Wspólnoty Europejskiej”, ryczałtu w kwocie
10 000 000 EUR.

3) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

4) Republika Czeska poniesie własne koszty.

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

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Conseil d'État — Francja) — Société Arcelor
Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société
Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz
France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal,
Société Imphy Alloys, Arcelor SA przeciwko Premier mini-
stre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable,

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Sprawa C-127/07) (1)

(Środowisko naturalne — Zintegrowane zapobieganie zanie-
czyszczeniom i ich kontrola — System handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych — Dyrektywa 2003/87 —
Zakres stosowania — Włączenie urządzeń przemysłu metalur-
gicznego — Wyłączenie urządzeń sektorów produkcji
chemicznej i metalurgii metali nieżelaznych — Zasada

równego traktowania)

(2009/C 44/13)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Conseil d'État

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac
Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société
Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot
Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA

Strona pozwana: Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du
Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et
de l'Industrie
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