
Pytania prejudycjalne

Czy przepisy prawa krajowego (art. 2 i 8 dekretu z mocą ustawy
nr 61/2000), które nakładają na pracodawcę obowiązek prze-
słania kopii umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin
właściwej Provinzialdirektion des Arbeitsinspektorates w okresie
30 dni od jej zawarcia i przewidują grzywnę w wysokości
15 EUR za każdy dzień zwłoki za każdego pracownika, nie
określając górnej granicy kary administracyjnej (grzywny), są
zgodne z przepisami prawa wspólnotowego i dyrektywy Rady
97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. (1)?

(1) Dz.U. L 14, str. 9.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Landesgericht Bozen (Włochy) w dniu
1 lutego 2007 r. — Ruth Volgger, Othmar Michaeler i
Subito GmbH przeciwko Arbeitsinspektorat der Auto-
nomen Provinz Bozen (obecnie Amt für Sozialen Arbeits-

schutz) i Autonome Provinz Bozen

(Sprawa C-56/07)

(2007/C 95/30)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Landesgericht Bozen (Włochy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ruth Vollger, Othmar Michaeler i Subito GmbH

Strona pozwana: Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz
Bozen (obecnie Amt für Sozialen Arbeitsschutz) i Autonome
Provinz Bozen

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy prawa krajowego (art. 2 i 8 dekretu z mocą ustawy
nr 61/2000), które nakładają na pracodawcę obowiązek prze-
słania kopii umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin
właściwej Provinzialdirektion des Arbeitsinspektorates w okresie
30 dni od jej zawarcia i przewidują grzywnę w wysokości
15 EUR za każdy dzień zwłoki za każdego pracownika, nie
określając górnej granicy kary administracyjnej (grzywny), są
zgodne z przepisami prawa wspólnotowego i dyrektywy Rady
97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. (1)?

(1) Dz.U. L 14, str. 9.

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-57/07)

(2007/C 95/31)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
M. Condou-Durande, pełnomocnik)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia
22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (1),
a w każdym razie nie powiadamiając o tych przepisach
Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowią-
zaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2003/86/WE do prawa krajo-
wego upłynął w dniu 3 października 2005 r.

(1) Dz.U. L 251, str. 12.

Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-61/07)

(2007/C 95/32)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
U. Wölker i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga
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