
3) A Francia Köztársaság maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 95., 2007.4.28.

A Bíróság (nagytanács) 2008. december 9-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-121/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 2001/18/EK irányelv –

GMO-k környezetbe történő szándékos kibocsátása és forga-
lomba hozatala – A Bíróság kötelezettségszegést megállapító
ítélete – A végrehajtás elmaradása – EK 228. cikk – Az eljárás

során történő végrehajtás – Pénzügyi szankciók)

(2009/C 44/12)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
B. Stromsky és C. Zadra meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: E. Belliard, S. Gasri és
G. de Bergues meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Cseh Köztársaság (képviselők:
T. Boček, később: M. Smolek meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A Bíróság C-419/03. sz. ügyben
2004. július 15-én hozott, a géntechnológiával módosított szer-
vezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a
[géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő
szándékos kibocsátásáról szóló, 1990. április 23-i] 90/220/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001.
március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek (HL L 106., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet,
6. kötet, 77. o.) 90/220/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseitől
eltérő, vagy azokon túlmutató rendelkezései átültetésének elmu-
lasztásával kapcsolatos ítélete végrehajtásának elmulasztása –

Kényszerítő bírság és átalányösszeg kiszabása iránti kérelem.

Rendelkező rész

1) A Francia Köztársaság – mivel az indokolással ellátott véleményben
előírt határidő lejártáig nem tette meg a C-419/03. sz., Bizottság
kontra Franciaország ügyben 2004. július 15-én hozott, a
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szán-
dékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a géntechnológiával módosított

szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló,
1990. április 23-i 90/220/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseitől
eltérő, vagy azokon túlmutató rendelkezései a belső jogába való
átültetésének az elmulasztásával kapcsolatos ítéletben foglaltak
végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést – nem teljesítette
az EK 228. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a Francia Köztársaságot arra kötelezi, hogy fizessen a
Bizottságnak az „Európai Közösség saját forrásai” számlára
10 millió euró átalányösszeget.

3) A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

4) A Cseh Köztársaság maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 95., 2007.4.28.

A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a
Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – 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
kontra Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du
Développement durable, Ministre de l'Économie, des

Finances et de l'Industrie

(C-127/07. sz. ügy) (1)

(Környezet – A környezetszennyezés integrált megelőzése és
csökkentése – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységeinek kereskedelmi rendszere – 2003/87/EK irányelv –

Hatály – A kohászati ágazat létesítményeinek bevonása – A
vegyipari és színesfémágazat létesítményeinek kizárása – Az

egyenlő bánásmód elve)

(2009/C 44/13)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditer-
rannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine &
Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal,
Société Imphy Alloys, Arcelor SA

Alperesek: Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Dévelop-
pement durable és Ministre de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie

2009.2.21.C 44/8 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


