
(Dz.U. L 55, s. 57) — Informacje dotyczące przewidywanych 
krajowych emisji gazów cieplarnianych i środków podjętych w 
celu ograniczenia lub zmniejszenia tych emisji 

Sentencja 

1) Nie przekazując informacji wymaganych na podstawie 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 Proto
kołu z Kioto w związku z art. 8–11 decyzji Komisji nr 
166/2005/WE z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiającej zasady 
wykonania decyzji nr 280/2004, Wielkie Księstwo Luksemburga 
uchybiło zobowiązaniom spoczywającym na nim na mocy tych 
przepisów. 

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 285 z 8.11.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 maja 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Francuskiej 

(Sprawa C-443/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 1999/13/WE — Ograniczenie emisji lotnych 
związków organicznych — Brak transpozycji pojęć „małe 

urządzenie” i „znaczna zmiana”) 

(2009/C 153/33) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
A. Alcover San Pedro i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i A. Adam, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych niezbędnych w celu prawidłowej transpozycji 
dyrektywy Rady 1991/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w 
sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych 
spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników 
podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach 
(Dz.U. L 85, s. 1) — Pojęcia „małe urządzenie” i „znaczna 
zmiana” 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu 

prawidłowej transpozycji art. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 4 pkt 4 
dyrektywy Rady 1991/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w 
sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowo
dowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektó
rych czynności i w niektórych urządzeniach, Republika Francuska 
uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy tej dyrek
tywy. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 10.1.2009. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 19 maja 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii 

(Sprawa C-532/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/60/WE — Pranie pieniędzy oraz finanso
wanie terroryzmu — Brak transpozycji w przepisanym termi

nie) 

(2009/C 153/34) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
P. Dejmek i A.A. Gilly, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciel: D. O'Hagan, pełnomoc
nik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu 
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309, 
s. 15) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admi
nistracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą 
na mocy tej dyrektywy. 

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 07.02.2009.
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