
Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2006 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-216/06)

(2006/C 165/33)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: S. Pardo Quintillán i F. Simonetti, pełnomocnicy]

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, iż nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania
niektórych planów i programów w zakresie środowiska
oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady
85/337/EWG i 96/61/WE (1), a w każdym razie nie podając
tych przepisów do wiadomości Komisji, Królestwo Hisz-
panii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na
mocy tej dyrektywy, oraz

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2003/35 upłynął w dniu 25
czerwca 2005 r.

(1) Dz.U. L 156, str. 17

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-218/06)

(2006/C 165/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
D. Maidani, pełnomocnik)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi,
zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyj-
nymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy
73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG,
93/6/EWG i 93/22/EWG Rady oraz dyrektywy 98/78/WE i
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), a w
każdym razie poprzez niepodanie ich do wiadomości
Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowią-
zaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Wielkie Księstwo Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął 11
sierpnia 2004 r.

(1) Dz.U. 2003 L 35, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-219/06)

(2006/C 165/35)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
N. Yerrell, pełnomocnik)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że niepodejmując środków, które zapewniają
wykonanie wyroku wydanego przez Trybunał w dniu 30
września 2004 r. w sprawie C-481/03 (1), dotyczącego
braku powiadomienia o środkach wprowadzających dyrek-
tywy 2001/12WE (2) i 2001/13/WE (3), Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy tych dyrektyw oraz na mocy art. 228 ust. 1 WE;
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— nakazanie Wielkiemu Księstwu Luksemburga zapłaty na
rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej wynoszącej
4.800 EUR za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
wyroku wydanego w sprawie C-481/03 w zakresie
dotyczącym dyrektywy 2001/12/WE, jak również okres-
owej kary pieniężnej wynoszącej 4.800 EUR za każdy
dzień opóźnienia w wykonaniu wyroku wydanego w
sprawie C-481/03 w zakresie dotyczącym dyrektywy
2001/13/WE, począwszy od dnia ogłoszenia wyroku w
niniejszej sprawie do dnia wykonania wyroku w sprawie C-
481/03;

— nakazanie Wielkiemu Księstwu Luksemburga zapłaty na
rzecz Komisji ryczałtu w kwocie będącej wynikiem prze-
mnożenia kwoty dziennej wynoszącej 1.000 EUR przez
liczbę dni utrzymywania się naruszenia począwszy od dnia
ogłoszenia wyroku w sprawie C-481/03 do dnia ogłoszenia
wyroku w niniejszej sprawie, w zakresie dotyczącym dyrek-
tywy 2001/12/WE, a także zapłaty takiej samej kwoty w
zakresie dotyczącym dyrektywy 2001/12/WE;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Służby Komisji nie zostały powiadomione o jakimkolwiek prze-
pisie przyjętym przez Wielkie Księstwo Luksemburga w następ-
stwie wydania przez Trybunał wyroku w sprawie C-481/03.

(1) Nieopublikowany.
(2) Dyrektywa 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26

lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie
rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.U. L 75, str. 1).

(3) Dyrektywa 2001/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie
przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz.U. L 75,
str. 26).

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-222/06)

(2006/C 165/36)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy 2001/97/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniającej
dyrektywę 91/308/EWG Rady w sprawie uniemożliwienia
korzystania z systemu finansowego w celu prania brudnych
pieniędzy (1), Republika Francuska uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
15 czerwca 2003 r.

(1) Dz.U. L 334, str. 76.

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-223/06)

(2006/C 165/37)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
G. Braun)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy 2003/51/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmie-
niającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG,
86/635/EWG i 91/674/EWG Rady w sprawie rocznych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych
rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych
oraz zakładów ubezpieczeń (1), a w każdym razie poprzez
niepodanie ich do wiadomości Komisji, Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy tej dyrektywy;
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