
Czy też przepis ten wymaga, aby sąd krajowy wydał również
nakaz zaniechania, tak jak przewiduje prawo krajowe?
Ponadto, w jakim stopniu niezbędne jest, aby w świetle
okoliczności postępowania przed sądem krajowym sąd
krajowy zarządził tytułem skutecznej, proporcjonalnej i
odstraszającej sankcji podanie wydanego wyroku do wiado-
mości publicznej?

(1) Dz.U. L 180, str. 22.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 12 lute-
go 2007 r. — Kerstin Sundelind Lopez przeciwko Migue-

lowi Enrique Lopezowi Lizazo

(Sprawa C-68/07)

(2007/C 82/40)

Język postępowania: szwedzki

Sąd krajowy

Högsta domstolen

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Kerstin Sundelind Lopez.

Strona pozwana: Miguel Enrique Lopez Lizazo.

Pytania prejudycjalne

Pozwany w sprawie rozwodowej ani nie zamieszkuje na stałe
w państwie członkowskim, ani nie jest obywatelem państwa
członkowskiego. Czy sprawa ta może zostać rozstrzygnięta
przez sąd państwa członkowskiego, który nie ma właściwości
zgodnie z art. 3 (1) [drugiego rozporządzenia brukselskiego],
mimo iż sąd w innym państwie członkowskim może być właś-
ciwy na podstawie jednej z zasad jurysdykcji wymienionych w
art. 3?

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada
2003 r., Dz.U. L 338, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-69/07)

(2007/C 82/41)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
D. Recchia i J.-C. Laignelot)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2003/35/WE (1) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektó-
rych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmie-
niającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu
do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i
96/61/WE, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy art. 6 tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

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

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

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(Hiszpania) w dniu 9 lutego 2007 r. — José Manuel Blanco
Pérez, María del Pilar Chao Gómez przeciwko Consejería

de Slaud y Servicios Sanitarios

(Sprawa C-72/07)

(2007/C 82/42)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Hiszpania)
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