
Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, iż nie składając krajowego sprawozdania
dotyczącego promowania biopaliw, Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy art. 4 ust. 1 dyrektywy 2003/30/WE (1) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie
wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw
odnawialnych;

2. obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wielkie Księstwo Luksemburga do tej pory nie przekazało do
Komisji pierwszego sprawozdania dotyczącego promowania
biopaliw, które winno było zostać złożone przed dniem 1 lipca
2004 r.

(1) Dz.U. L 123, str. 42

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2006 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-107/06)

(2006/C 86/43)

(Język postępowania: grecki)

W dniu 22 lutego 2006 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez Richarda Lyala i Dimi-
triosa Triantafyllou, działających w charakterze pełnomoc-
ników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko
Republice Greckiej.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że nieprzyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto-
sowania się do dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia 22
grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 90/435/EWG w
sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w
przypadku spółek dominujących i spółek zależnych
różnych Państw Członkowskich (1), a w każdym razie nie
podając tych przepisów do wiadomości Komisji, Republika
Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 2 tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 1 stycznia
2005 r.

(1) Dz.U. L 7 z 13.01.2004, str. 41.

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2006 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-110/06)

(2006/C 86/44)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 23 lutego 2006 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez U. Wölkera i F. Simonetti,
działających w charakterze pełnomocników, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Królestwu Belgii.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, iż nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska
i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (1), Królestwo
Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na
mocy tej dyrektywy;

2. obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2003/4/WE upłynął w dniu 14
lutego 2005 r.

(1) Dz.U. L 41, str. 26
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