
— nałożenie Republikę Finlandii, na podstawie art. 260 ust. 3 
TFUE, okresowej kary pieniężnej w wysokości 32 140,80 
EUR za każdy dzień od dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej 
sprawie, 

— obciążenie Republiki Finlandii kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 3 marca 2011 r. 

( 1 ) Dz.U. L 211, s. 55. 

Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2013 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Finlandii 

(Sprawa C-111/13) 

(2013/C 123/22) 

Język postępowania: fiński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Hetsch, 
O. Beynet i I. Koskinen) 

Strona pozwana: Republika Finlandii 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że Republika Finlandii naruszyła swoje zobo
wiązania z art. 54 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. doty
czącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziem
nego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE ( 1 ) w ten sposób, 
że dla fińskiego obszaru kontynentalnego nie przyjęła prze
pisów ustawowych i wykonawczych koniecznych do trans
pozycji art. 2 pkt 1, 2, 4-18, 20, 22-36, art. 3 ust. 3 zdania 
od pierwszego do trzeciego i ust. 6 lit. b), art. 12, art. 13 

ust. 1, 2 i 5, art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 zdanie drugie, 
ust. 2 i 3, art. 25 ust. 1, art. 33, art. 36 ust. 4 akapit drugi i 
czwarty, ust. 6 i 8, ust. 9 akapit trzeci, art. 39 ust. 4 lit. a) i 
b), ust. 5 akapit pierwszy lit. a) i b) oraz akapit drugi zdanie 
drugie, art. 40 lit. a)-e), g) i h), art. 41 ust. 1 lit. b), c)-f), h)- 
q) i s)-u), ust. 4 lit. b) i d), ust. 6 lit. a), ust. 7, 9, 10, 11 i 12, 
art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1, 4 i 8, art. 44 ust. 1, 2, 3, 6 i 7 
oraz załącznik I ust. 1 lit. a) tiret szóste i ósme, lit. b), d), f) i 
h) oraz ust. 2 tej dyrektywy, a w każdym razie nie zawia
domiła o tym Komisji, 

— nałożenie Republikę Finlandii, na podstawie art. 260 ust. 3 
TFUE, okresowej kary pieniężnej w wysokości 28 569,60 
EUR za każdy dzień od dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej 
sprawie, 

— obciążenie Republiki Finlandii kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 3 marca 2011 r. 

( 1 ) Dz.U. L 211, s. 94. 

Wniosek o opinię przedstawiony przez Komisję 
Europejską w trybie art. 218 ust. 11 TFUE 

(Opinia 1/12) 

(2013/C 123/23) 

Język postępowania: wszystkie języki urzędowe 

Strona przedstawiająca wniosek 

Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Hermes i H. Krämer, 
pełnomocnicy) 

Opinia 1/12 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.
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