
— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął 1
stycznia 2005 r.

(1) Dz.U. L 178, str. 16.

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2006 r.– Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-224/06)

(2006/C 165/38)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: G. Braun i J. R. Vidal Puig]

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiąza-
niom, które na nim ciążą na mocy dyrektywy Komisji
2004/72/WE (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującej
dyrektywę 2003/6/WE (2) Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji
informacji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych
instrumentów pochodnych, sporządzania list osób
mających dostęp do informacji wewnętrznych, powiada-
miania o transakcjach związanych z zarządem oraz powia-
damiania o podejrzanych transakcjach przez to, iż nie
przyjęło środków prawnych i administracyjnych niezbęd-
nych do transpozycji tej dyrektywy, a w każdym razie nie
zawiadamiając o tych środkach Komisji;

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2004/72/WE
upłynął w dniu 12 października 2004 r.

(1) Dz. U. L 162, str. 70.
(2) Dz. U. L 96, str. 16.

Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-226/06)

(2006/C 165/39)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: G. Rozet i I. Kaufmann-Bühler, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
dostosowania się do art. 2, 10 ust. 1 i art. 12 ust. 3 i 4
dyrektywy Rady 89//391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpie-
czeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (1) Repu-
blika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy tej dyrektywy, a także art. 10 i 249 WE;

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 89//391/EWG upłynął w dniu
31 grudnia 1992 r.

Komisja zarzuca Republice Francuskiej, że uchybiła swym
zobowiązaniom z art. 2, 10 ust. 1 i art. 12 ust. 3 i 4 dyrektywy
89//391 nie przyjmując wszelkich przepisów niezbędnych do
jej prawidłowej transpozycji do prawa francuskiego.

(1) Dz.U. L 18,3 str. 1

Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-227/06)

(2006/C 165/40)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: B. Schima i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że ustanawiając de facto wymóg uzyskania
znaków zgodności „BENOR” lub „ATG” przez podmioty
gospodarcze pragnące sprzedawać w Belgii wyroby budow-
lane, wyprodukowane lub sprzedawane legalnie w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w celu prowa-
dzenia sprzedaży tych wyrobów w Belgii, Królestwo Belgii
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art.
28 i 30 traktatu WE;

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Sporne środki krajowe można uznać za środki państwowe
zakłócające swobodny przepływ towarów, nieuzasadnione
względami określonymi w art. 30 WE lub nadrzędnymi wzglę-
dami interesu ogólnego oraz niezgodne z zasadą proporcjonal-
ności.

Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-235/06)

(2006/C 165/41)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: G. Braun, R. Vidal Puig)

Strona pozwana: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że Republika Austrii uchybiła swym zobowią-
zaniom nie przewidując sankcji w rozumieniu art. 16
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w
przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania
lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie
(EWG) nr 295/91 (1)

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Artykuł 16 rozporządzenia nr 261/2004 stanowi, że dla prze-
woźników lotniczych powinny zostać przewidziane sankcje w
razie odmowy wypłaty odszkodowania, innej formy transportu
lub prawa do zwrotu. Ustanowione przez Państwa Członkow-
skie sankcje za naruszenia niniejszego rozporządzenia powinny
być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Według informacji będących w posiadaniu Komisji, Austria nie
wprowadziła jeszcze żadnych sankcji za naruszenie rozporzą-
dzenia, które byłyby skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(1) Dz.U. L 46 z 17.2.2004 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-236/06)

(2006/C 165/42)

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 poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na
rynku (nadużyć na rynku) (1), a w każdym razie poprzez
niepodanie ich do wiadomości Komisji, Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami
postępowania.
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