
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nieprzyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto-
sowania się do dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej
sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrek-
tywy 97/7/WE i 98/27/WE (1), a w każdym razie niepodając
tych przepisów do wiadomości Komisji, Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy art. 21 ust. 1 tej dyrektywy;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2002/65/WE
upłynął w dniu 9 października 2004.

(1) Dz.U. L 271, str. 16.

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-128/06)

(2006/C 108/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: D. Maidani i G. Braun, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nieprzyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto-
sowania się do dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22
grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji
i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz
definicji manipulacji na rynku (1), a w każdym razie
niepodając tych przepisów do wiadomości Komisji, Wielkie

Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na
nim ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2003/124/WE
upłynął w dniu 12 października 2004 r.

(1) Dz.U. L 339, str. 70.

Odwołanie wniesione w dniu 4 marca 2006 r. przez Auto-
salone Ispra Snc od wyroku z dnia 30 listopada 2005 r. w
sprawie T-250/02 Autosalone Ispra Snc przeciwko Euro-

pejskiej Wspólnocie Energii Atomowej

(Sprawa C-129/06 P)

(2006/C 108/16)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Autosalone Ispra Snc [Przedstawiciel: adwokat
B. Casu]

Drugi uczestnik postępowania: Europejska Wspólnota Energii
Atomowej, reprezentowana przez Komisję Wspólnot Europej-
skich [Przedstawiciele: pełnomocnik E. de March i adwokat A.
Dal Ferro]

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie dopuszczalności niniejszego odwołania

— Uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro-
pejskich w sprawie T-250/02

— Skierowanie sprawy T-250/02 do ponownego rozpatrzenia
przez Sąd Pierwszej Instancji w celu wydania po podjęciu,
również z urzędu, odpowiednich środków dowodowych
takich jak opinia biegłych, oględziny i wysłuchanie
świadków, nowego wyroku uwzględniającego żądania
przedstawione w postępowaniu w pierwszej instancji

— Obciążenie Komisji kosztami postępowania włącznie z
kosztami pierwszej instancji
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