
2) Czy roboty polegające na przebudowie infrastruktury w celu
dostosowania jej do planowanego zwiększenia liczby lotów
nocnych i dziennych, bez wydłużenia drogi startowej, odpo-
wiadają pojęciu przedsięwzięcia, dla którego konieczna jest
analiza skutków zgodnie z art. 1, 2 i 4 dyrektywy Rady
85/337/EWG z dnia 25 czerwca 1985 r. w sprawie oceny
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko naturalne, w brzmieniu
obowiązującym przed zmianą wprowadzoną na mocy dyrek-
tywy Rady 97/11/EWG z dnia 3 marca 1997 r.?

3) Czy, mimo że wzrost natężenia ruchu na lotnisku nie jest
wprost wymieniony w załącznikach do dyrektywy
85/337/EWG, państwo członkowskie winno brać pod uwagę
ten wzrost przy ocenie potencjalnych skutków dla środo-
wiska modyfikacji infrastruktury tego lotniska dokonywa-
nych w celu dostosowania do takiego wzrostu?

(1) Dz.U. L 175, str. 40.
(2) Dz.U. L 73, str. 5.

Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-3/07)

(2007/C 69/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
pełnomocnicy M. Condou-Durande oraz R. Troosters)

Strona pozwana: Królestwo Belgii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/110/WE z dnia
25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach
tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną (1), a w
każdym razie nie przekazując ich do wiadomości Komisji,
Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim
na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2003/110/WE upłynął w dniu
5 grudnia 2005 r.

(1) Dz.U. L 321 z 6.12.2003, str. 26.

Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-7/07)

(2007/C 69/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
W. Wils, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, iż nieprzyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy (1) 2001/84/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży orygi-
nalnego egzemplarza dzieła sztuki, a w każdym razie
niepodając ich do wiadomości Komisji, Republika Francuska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej
dyrektywy.

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2001/84/WE
upłynął w dniu 31 grudnia 2005 r.

(1) Dz.U. L 272, str. 32.
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