
Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-8/07)

(2007/C 69/10)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

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

Strona pozwana: Królestwo Belgii

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, Królestwo Belgii
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej
dyrektywy.

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin, w którym dyrektywa ta miała zostać transponowana do
prawa krajowego upłynął w dniu 31 grudnia 2005 r.

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

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-09/07)

(2007/C 69/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Enegren, G. Rozet, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2002/74/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej
dyrektywę Rady 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawo-

dawstw państw członkowskich dotyczących ochrony
pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (1)
lub w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji,
Republika Francuska uchybiła swoim zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy art. 2 tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na transpozycję dyrektywy 2002/74/WE upłynął w dniu
8 października 2005 r.

(1) Dz.U. L 270, str. 10.

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-10/07)

(2007/C 69/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Enegren, G. Rozet, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2002/74/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej
dyrektywę Rady 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawo-
dawstw państw członkowskich dotyczących ochrony
pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (1)
lub w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji,
Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło swoim zobowiąza-
niom, które na nim ciążą na mocy art. 2 tej dyrektywy;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na transpozycję dyrektywy 2002/74/WE upłynął w dniu
8 października 2005 r.

(1) Dz.U. L 270, str. 10.
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