
Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Nieprzyjęcie w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych 
do zastosowania się do art. 12 rozporządzenia (WE) nr 
273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 
2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz.U. L 47, s. 
1) i art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 
grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu 
prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami 
trzecimi (Dz.U. 2005 L 22, s. 1) 

Sentencja 

1) Nieprzyjmując przepisów krajowych niezbędnych do zastosowania 
się, po pierwsze, do art. 12 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w 
sprawie prekursorów narkotykowych, a po drugie, do art. 31 
rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 
2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami 
narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi, Republika 
Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy powy 
ższych rozporządzeń. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 29 lipca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-35/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/21/WE — Gospodarowanie odpadami — 

Górnictwo — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2010/C 246/27) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. 
Marghelis i K. Saaremäel-Stoilov, pełnomocnicy) 

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

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w przewidzianym terminie wszystkich przepisów 
niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2006/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w 
sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE 
(Dz.U. L 102, s. 15) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla zastoso
wania się do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpa
dami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej 
dyrektywę 2004/35/WE Republika Francuska uchybiła zobowią
zaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.03.2010. 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 
18 marca 2010 r. w sprawie T-94/08 Centre de 
Coordination Carrefour przeciwko Komisji, wniesione w 
dniu 21 maja 2010 r. przez Centre de Coordination 

Carrefour SNC 

(Sprawa C-254/10 P) 

(2010/C 246/28) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Centre de Coordination Carrefour SNC 
(przedstawiciele: adwokaci X. Clarebout, C. Docclo i M. Pittie) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— stwierdzenie dopuszczalności i zasadności odwołania, 

— w konsekwencji — uchylenie zaskarżonego wyroku, 

— co za tym idzie: 

— przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez 
Sąd; albo
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