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Prejudiciële vraag
Kan artikel 10 van richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parle
ment en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een
regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap en tot wijziging van richtlijn 96/61/EG van de
Raad (1), aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen
de toepassing van een nationale wettelijke regeling als die welke
aan de orde is in de onderhavige procedure en die tot doel en
gevolg heeft dat de vergoeding voor elektriciteitsproductie wordt
verminderd met een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de
broeikasgasemissierechten die tijdens de desbetreffende periode
kosteloos zijn toegewezen?
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(1) PB L 275, blz. 32.

Conclusies

Hogere voorziening ingesteld op 15 november 2011 door
ClientEarth tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde
kamer) van 6 september 2011 in zaak T-452/10,
ClientEarth, ondersteund door Koninkrijk Denemarken,
Republiek Finland, Koninkrijk Zweden/Raad van de
Europese Unie
(Zaak C-573/11 P)
(2012/C 39/15)
Procestaal: Engels
Partijen
Rekwirante: ClientEarth (vertegenwoordiger: P. Kirch, advocaat)

Andere partijen in de procedure: Koninkrijk Denemarken, Repu
bliek Finland, Koninkrijk Zweden, Raad van de Europese Unie

— vaststellen dat het Groothertogdom Luxemburg, door niet
alle maatregelen te treffen die nodig zijn om uitvoering te
geven aan het arrest van het Hof van Justitie van 23 no
vember 2006 in zaak C-452/05, de krachtens artikel 260,
lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Euro
pese Unie op hem rustende verplichtingen niet is nageko
men;
— het Groothertogdom Luxemburg gelasten om aan de Com
missie de voorgestelde dwangsom te betalen van 11 340
EUR per dag vertraging bij de uitvoering van het arrest
van 23 november 2006 in zaak C-452/05 vanaf de datum
van de uitspraak van het arrest in de onderhavige zaak tot
de datum waarop het arrest in zaak C-452/05 zal zijn uit
gevoerd;
— het Groothertogdom Luxemburg gelasten om aan de Com
missie het forfaitaire dagelijkse bedrag te betalen van 1 248
EUR vanaf de datum van de uitspraak van het arrest van 23
november 2006 in zaak C-452/05 tot de datum van de
uitspraak van het arrest in de onderhavige zaak of tot de
datum waarop het arrest in zaak C-452/05 zal zijn uitge
voerd, indien deze datum eerder valt, en

Conclusies
— de beschikking van het Gerecht van 6 september 2011 in
zaak T-452/10 vernietigen;

— het Groothertogdom Luxemburg verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten

— de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Rekwirante voert aan dat het Gerecht blijk heeft gegeven van
een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van de begrippen
„onafhankelijkheid” en „derde” in het kader van de toepassing
van artikel 19, leden 1, 3 en 4, van het Statuut van het Hof van
Justitie en artikel 43, lid 1, van het Reglement voor de proces
voering.

Tot staving van haar beroep stelt de Commissie dat Luxemburg,
zoals blijkt uit onderzoek van de door de Luxemburgse autori
teiten verstrekte gegevens, bijna vijf jaar na de uitspraak van het
arrest van het Hof dit arrest tot dusver niet volledig heeft uit
gevoerd. Luxemburg heeft immers noch aan artikel 5, lid 4,
noch aan artikel 5, lid 2, voldaan. Zes zuiveringsinstallaties
voor agglomeraties met meer dan 10 000 inwonerequivalenten
in Luxemburg voldoen immers nog steeds niet aan de voor
schriften van richtlijn 91/271/EEG (1).

(1) Richtlijn van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van
stedelijk afvalwater (PB L 135, blz. 40).

