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Den Europæiske Unions Tidende

Præjudicielt spørgsmål
Kan artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel
med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (1) og om
ændring af Rådets direktiv 96/61/EF fortolkes således, at den
ikke er til hinder for anvendelse af nationale retsforskrifter som
de i nærværende sag omhandlede, hvis formål og virkning er at
nedsætte betalingen for elektricitetsproduktion med et beløb
svarende til værdien af de kvoter for drivhusgasemissioner, der
er blevet tildelt gratis i den relevante periode?
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Sag anlagt den 18. november 2011 — EuropaKommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg
(Sag C-576/11)
(2012/C 39/16)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved O. Beynet og B. Simon,
som befuldmægtigede)

(1) EUT L 275, s. 32.

Sagsøgt: Storhertugdømmet Luxembourg

Sagsøgerens påstande
Appel iværksat den 15. november 2011 af ClientEarth til
prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den
6. september 2011 i sag T-452/10, ClientEarth, støttet af
Kongeriget Danmark, Republikken Finland og Kongeriget
Sverige, mod Rådet for Den Europæiske Union

— Det fastslås, at Storhertugdømmet Luxembourg har tilsidesat
sine forpligtelser i henhold til artikel 260, stk. 1, i traktaten
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet det ikke
har truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at opfylde
den dom, der blev afsagt af Domstolen den 23. november
2006 i sag C-452/05.

(Sag C-573/11 P)
(2012/C 39/15)
Processprog: engelsk
Parter
Appellant: ClientEarth (ved avocat P. Kirch)

De andre parter i appelsagen: Kongeriget Danmark, Republikken
Finland, Kongeriget Sverige og Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande
— Tilsidesættelse af Rettens kendelse af 6. september 2011 i
sag T-452/10

— Storhertugdømmet Luxembourg tilpligtes at betale Kommis
sionen den foreslåede tvangsbøde på 11 340 EUR pr.
dag, hvormed opfyldelsen af den dom, der blev afsagt den
23. november 2006 i sag C-452/05, forsinkes, regnet fra
afsigelsen af dommen i denne sag, og indtil dommen i sag
C-452/05 er opfyldt.
— Storhertugdømmet Luxembourg tilpligtes at betale Kommis
sionen et dagligt fast beløb på 1 248 EUR, regnet fra afsi
gelsen af dommen af 23. november 2006 i sag C-452/05,
og indtil afsigelsen af dommen i denne sag eller indtil den
dom, der blev afsagt i sag C-452/05, er opfyldt, hvis dette
sker tidligere.
— Storhertugdømmet Luxembourg tilpligtes at betale sagens
omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
— Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens
omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter
Appellanten har gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl
ved fortolkningen af begreberne »uafhængighed« og »tredjepart« i
forbindelse med anvendelsen af artikel 19, stk. 1, 3 og 4, i
statutten for Den Europæiske Unions Domstol og procesregle
mentets artikel 43, stk. 1.

Til støtte for sit søgsmål har Kommissionen gjort gældende, at
Luxembourg, således som det fremgår af undersøgelsen af de
oplysninger, der er blevet meddelt af de luxembourgske myndig
heder, indtil dags dato ikke fuldstændig har opfyldt Domstolens
dom, og dette næsten fem år efter afsigelsen af denne. Luxem
bourg har nemlig hverken efterkommet bestemmelserne i artikel
5, stk. 4, eller i artikel 5, stk. 2. Seks rensningsanlæg, der
omfatter byområder med mere end 10 000 personækvivalenter
i Luxembourg, opfylder nemlig endnu ikke de krav, der er
fastsat i direktiv 91/271/EØF (1).

(1) Rådets direktiv af 21.5.1991 om rensning af byspildevand
(EFT L 135, s. 40).

