
Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

(Sprawa C-146/07)

(2007/C 95/65)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
K. Simonsson i W. Wils)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie wszystkich przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbęd-
nych do wykonania 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 działa sztuki, a w każdym razie poprzez niepowia-
dominienie Komisji o przyjęciu takich przepisów, Królestwo
Szwecji uchybiało zobowiązaniom ciążącym na nim na
mocy powołanej dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na transpozycje dyrektywy upłynął w dniu 31 grudnia
2005 r.

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

Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-147/07)

(2007/C 95/66)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
S. Pardo Quintillán, J. Hottiaux, J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów niezbędnych w
celu zastosowania się do art. 4 dyrektywy Rady 98/83 z
dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi (1), Republika Francuska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej
dyrektywy;

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi we Francji
nie jest zgodna z przepisami dyrektywy 98/83, ponieważ usta-
nowione przez nią progi są regularnie przekraczane w odnie-
sieniu do azotanów i pestycydów w departamentach Deux-
Sèvres, Charente-Maritime i Vendée.

(1) Dz.U. L 330, str. 32.

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

(Sprawa C-148/07)

(2007/C 95/67)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Bottka i K. Mojzesowicz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Węgierska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez brak zniesienia ograniczeń w
świadczeniu usług telewizji kablowej ustanowionych przez
art. 115 ust. 4 ustawy I z 1996 r. o radiofonii i telewizji,
Republika Węgierska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na
niej na mocy art. 2 ust. 3 dyrektywy 2002/77/WE (1)
Komisji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji
na rynkach sieci usług łączności elektrycznej;

— obciążenie Republiki Węgierskiej kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty

Termin do dokonania transpozycji dyrektywy do prawa krajo-
wego upłynął w dniu 30 kwietnia 2004 r.

Zdaniem Komisji Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom
ciążącym na niej na mocy art. 2 ust. 3 dyrektywy 200/77/WE,
ograniczając w ustawie o radiofonii i telewizji prawo usługo-
dawców świadczących usługi telewizji kablowej do rozpow-
szechniania programów, w ten sposób, iż zasięg terytorialny nie
może przekraczać jednej trzeciej populacji.

(1) Dz.U. L 249, str. 21.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 1 lutego 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-71/06) (1)

(2007/C 95/68)

Język postępowania: włoski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 74 z 25.3.2006.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 lutego 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-124/06) (1)

(2007/C 95/69)

Język postępowania: grecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 96 z 22.4.2006.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 lutego 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Krajský soud v Praze — Republika Czeska)
— Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

(OSA) przeciwko Miloslavowi Levowi

(Sprawa C-282/06) (1)

(2007/C 95/70)

Język postępowania: czeski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.

28.4.2007 C 95/35Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


