
Żądania wnoszącego odwołanie

— Uznanie niniejszego odwołania za dopuszczalne i uzasad-
nione oraz uchylenie wyroku w sprawie T-217/02 w
zakresie, w jakim pierwsza część pierwszego zarzutu została
odrzucona,

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1. Jako jedyny zarzut podniesiono, że Sąd naruszył art. 87
ust. 1 WE, ponieważ w zaskarżonym wyroku błędnie stwier-
dził, że wnosząca odwołanie jest przedsiębiorstwem uprzy-
wilejowanym w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE.

2. Odwołanie składa się z dwóch części:

— Zaskarżony wyrok narusza art. 87 ust. 1w zakresie, w
jakim Sąd stwierdził na podstawie czysto formalistycz-
nego a nie ekonomicznego podejścia do art. 87 ust. 1, że
wnosząca odwołanie jest przedsiębiorstwem uprzywilejo-
wanym w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE

— Posiłkowo: zaskarżony wyrok narusza art. 87 ust. 1 WE
w zakresie, w jakim Sąd stwierdził w nim, że nie doszło
do zawyżenia wartości świadectw udziałowych a brak
tego zawyżenia został uznany jako korzyść w rozumieniu
art. 87 ust. 1 WE.

Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-32/07)

(2007/C 82/30)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
R. Vidal Puig i W. Wils, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nieustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2001/84/WE (1) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży orygi-
nalnego egzemplarza dzieła sztuki Królestwo Hiszpanii
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej
dyrektywy.

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2001/84/WE do
prawa krajowego upłyną w dniu 31 grudnia 2005 r.

(1) Dz.U. 2001 L 272, str. 32.

Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-36/07)

(2007/C 82/31)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
C. Cattbriga)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2004/68/WE (1) z dnia
26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwie-
rząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium
Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmienia-
jącej dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającej
dyrektywę 72/462/EWG, a w każdym razie nie powiada-
miając Komisji o tych przepisach, Republika Włoska uchy-
biła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 18
ust. 1 tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2004/68/WE upłynął w dniu
20 listopada 2005 r.

(1) Dz.U. L 139, str. 321.
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