
Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów
niezbędnych w celu dostosowania się do dyrektyw 2002/96/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 27 stycznia 2003 r. w
sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego
(Dz.U. L 37, str. 24) i dyrektywy 2003/108/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniającej
dyrektywę 2002/96/WE (Dz.U. L 345, str. 106)

Sentencja

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych niezbędnych w celu dostosowania się do:

— dyrektyw 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dnia
27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotech-
nicznego i elektronicznego i

— dyrektywy 2003/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchy-
biło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tych dyrektyw.

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 marca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-160/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/51/EWG — Prawo spółek — Roczne
sprawozdania finansowe niektórych rodzajów spółek — Brak

transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2007/C 95/21)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. Montaguti i G. Zavvos, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Braguglia,
pełnomocnik, P. Gentili, adwokat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Nieprzyjęcie w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów

niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2003/51/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r.
zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG, 83/349/EWG,
86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych
rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz
zakładów ubezpieczeń (Dz.U. L 178, str. 16)

Sentencja

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy
2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca
2003 r. zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG,
83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocz-
nych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych
rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz
zakładów ubezpieczeń Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 marca 2007 r. —
T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Devinlec Déve-

loppement Innovation Leclerc SA

(Sprawa C-171/06 P) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą-
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Graficzny
znak towarowy — Sprzeciw właściciela wcześniejszego krajo-
wego znaku towarowego — Prawdopodobieństwo wprowa-

dzenia w błąd)

(2007/C 95/22)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş
Ticaret AŞ (przedstawiciele: M. Francetti i F. Jacobacci, adwokaci)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawi-
ciele: A. Folliard-Monguiral i J. Novais Gonçalves, pełnomoc-
nicy), Devinlec Développement Innovation Leclerc SA (przedsta-
wiciel: J.-P. Simon)
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Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z
dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie T-147/03 Devinlec Dévelop-
pement Innovation Leclerc przeciwko OHIM uchylającego, na
wniosek uprawnionego do krajowego graficznego znaku towa-
rowego QUANTIEME dla towarów z klas 14 i 18, decyzję Trze-
ciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM) z dnia 30 stycznia 2003 r. nr R 109/
2002-3 o uchyleniu decyzji Wydziału Sprzeciwów, który
odmówił rejestracji wspólnotowego graficznego znaku towaro-
wego QUANTUM dla towarów z klasy 14

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ zostaje
obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 121 z 20.5.2006.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 stycznia 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Czeskiej

(Sprawa C-203/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 93/16/EWG — Lekarze — Wzajemne uznawanie
dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających
posiadanie kwalifikacji — Brak transpozycji w wyznaczonym

terminie)

(2007/C 95/23)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
K. Walkerová i H. Støvlbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Czeska (przedstawiciel: T. Boček,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
transpozycji w przewidzianym terminie dyrektywy Rady
93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mającej na celu ułat-
wienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania
ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzają-
cych posiadanie kwalifikacji (Dz. U. L 165, str. 1)

Sentencja

1) Nie przyjmując wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy
Rady 93/16/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. mającej na celu
ułatwienie swobodnego przepływu lekarzy i wzajemnego uznawania
ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających
posiadanie kwalifikacji, Republika Czeska uchybiła swoim zobowią-
zaniom, które na niej ciążą na mocy art. 44 tej dyrektywy.

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 143 z 17.6.2006 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 1 marca 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-327/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/14/WE — Ustanowienie ogólnych ramowych
warunków informowania i przeprowadzania konsultacji z
pracownikami we Wspólnocie Europejskiej — Brak transpo-

zycji w wyznaczonym terminie)

(2007/C 95/24)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
J. Enegren i L. Pignataro, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: I. Brugaglia,
pełnomocnik i M. Massella Ducci Teri, avocat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie wszelkich niezbędnych
przepisów w celu zastosowania się do dyrektywy 2002/14/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. usta-
nawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowa-
dzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej
— Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady i
Komisji w sprawie reprezentacji pracowników (Dz.U. L 80,
str. 29)
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