
Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

(Sprawa C-230/07)

(2007/C 155/30)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
W. Wils i M. Shotter, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że Królestwo Niderlandów uchybiło zobowią-
zaniom, które na nim ciążą na mocy art. 26 ust. 3 dyrek-
tywy 2002/22/WE (1) nie zapewniając, by w stopniu tech-
nicznie możliwym, informacje o miejscu przebywania osoby
wywołującej, były dostępne w odniesieniu do wywołań euro-
pejskiego numeru alarmowego 112,

— obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępowania
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2002/22/WE do
prawa krajowego upłynął w dniu 24 lipca 2003 r.

(1) Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z
sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników
(dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U. L 108, 24.4.2002,
str. 51).

Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-234/07)

(2007/C 155/31)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Shotter i G. Braga da Cruz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że poprzez brak zapewnienia w praktyce, by
dla wszystkich wywołań jednego europejskiego numeru alar-
mowego „112” informacje o miejscu przebywania osoby
wywołującej były udostępniane, w stopniu technicznie
możliwym, władzom zajmującym się ratownictwem, Repu-
blika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy art. 26 ust. 3 dyrektywy 2002/22/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w
sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usłu-
gami łączności elektronicznej praw użytkowników
(dyrektywa o usłudze powszechnej) (1)

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 24 lipca 2003 r.

(1) Dz.U. L 108, str. 51.

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-244/07)

(2007/C 155/32)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
P. Dejmek i N. Yerrell, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie przyjmując wszelkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych
do zastosowania się do dyrektywy 2004/50/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmienia-
jącej dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyj-
ności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i
dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnej (1), Wielkie Księstwo Luksemburga uchy-
biło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 33 tej
dyrektywy.
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