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Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.P. 
Keppenne i H. Støvlbæk, pełnomocnicy) 

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

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciel: S. Centeno Huerta, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w przewidzianym terminie wszelkich przepisów 
niezbędnych w celu zastosowania się do art. 6 ust. 3 dyrektywy 
Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju 
kolei wspólnotowych (Dz.U. L 237, s. 25) i załącznika II do 
niej, jak również do art. 6 ust. 2–5, art. 14 ust. 2 i art. 11 
dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepus
towej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytko
wanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw 
bezpieczeństwa (Dz.U. L 75, s. 29) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując środków koniecznych do zapewnienia, aby 
jednostka, której powierzono pełnienie funkcji podstawowych 
wymienionych w załączniku II do dyrektywy Rady 91/440/EWG 
z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, 

zmienionej dyrektywą 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 lutego 2001 r. była niezależna od przedsiębior
stwa świadczącego kolejowe usługi transportowe zgodnie z art. 6 
ust. 3 tej dyrektywy oraz załącznikiem II do niej, a także art. 14 
ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepus
towej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie 
infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeń
stwa, zmienionej dyrektywą 2007/58/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. oraz nie przyjmując 
w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów ustawowych, wyko
nawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do 
art. 11 wskazanej dyrektywy 2001/14, Republika Francuska 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tych przepisów. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska i Republika Francuska pokrywają własne 
koszty. 

4) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 103 z 2.4.2011. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 kwietnia 
2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Systran SA, 

Systran Luxembourg SA 

(Sprawa C-103/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 225 ust. 1 WE, art. 235 WE i art. 
288 akapit drugi WE — Skarga o stwierdzenie odpowiedzial
ności pozaumownej Wspólnoty Europejskiej — Ocena 
pozaumownego charakteru sporu — Właściwość sądów 

wspólnotowych) 

(2013/C 164/03) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. van 
Rijn, E. Montaguti i J. Samnadda, pełnomocnicy, wspierani 
przez A. Berenbooma, advocaat i M. Isgoura, avocat)
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