
Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —
Nieprzyjęcie w przewidzianym terminie przepisów niezbęd-
nych do wykonania dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej
dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176, str. 57)

Sentencja

1) Nie przyjmując w zaleconym terminie przepisów ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania
dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE, Wielkie
Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim
ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005.

Odwołanie wniesione w dniu 21 marca 2005 r. przez
Théodoros Papoulakos od postanowienia wydanego przez
Sąd Pierwszej Instancji (pierwsza izba) w dniu 26 listo-
pada 2001 r. w sprawie T-248/01 Théodoros Papoulakos
przeciwko Republice Włoskiej i Komisji Wspólnot Euro-

pejskich

(Sprawa C-215/05P)

(2006/C 165/20)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Théodoros Papoulakos (Przedstawiciel D.
Koutouvalis, avocat)

Druga strona postępowania: Republika Włoska i Komisja
Wspólnot Europejskich

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2006 r. Trybunał (piąta izba)
odrzuciła odwołanie jako niedopuszczzlane.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Oberlandesgericht Wien (Austria) w dniu 7
kwietnia 2006 r. — Renate Ilsinger przeciwko Martin
Dreschers (zarządca majątku Schlank & Schick GmbH w

upadłości)

(Sprawa C-180/06)

(2006/C 165/21)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberlandesgericht Wien (Austria)

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Renate Ilsinger.

Strona pozwana: Martin Dreschers (zarządca majątku Schlank &
Schick GmbH w upadłości)

Pytania prejudycjalne

1) Czy roszczenie przyznane konsumentom w § 5j Konsumen-
tenschutzgesetzes (austriacka ustawa o ochronie konsu-
mentów, zwana dalej „KSchG”, BGBl 1979/140) w
brzmieniu art. I Z 2 Fernabsatz-Gesetzes (austriackiej ustawy
o sprzedaży na odległość, BGBl I 1999/185), umożliwiające
dochodzenie na drodze sądowej od przedsiębiorców
pozornie wygranej nagrody, gdy ci ostatni wysyłają (wysłali)
do określonego konsumenta przyrzeczenie przyznania
nagrody lub inne podobne komunikaty sformułowane w ten
sposób, że mogą wywołać (wywołały) przekonanie, iż
konsument wygrał określoną nagrodę, przy czym żądanie
wydania nagrody nie zostało uzależnione od złożenia zamó-
wienia lub od złożenia tylko zmówienia na próbę i też
żadne zamówienie nie zostało złożone, jednak adresat
zawiadomienia zgłosił żądanie wydania nagrody, jest w
rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia
22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orze-
czeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywil-
nych i handlowych (zwanego dalej „rozporządzeniem”) (1)
roszczeniem umownym lub roszczeniem z nim zrównanym
na podstawie art. 15 ust. 1 lit c) rozporządzenia ?

W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie 1.):

2) Czy zachodzi roszczenie w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit c)
rozporządzenia, gdy roszczenie o wydanie nagrody nie
zostało uzależnione zamówienia towarów, a odbiorca
zawiadomienia jednak zamówił towary?

(1) Dz.U. L 12, str. 1
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