
Władze greckie w odpowiedzi na wezwanie Komisji do
usunięcia uchybienia przyznały, że art. 15 ust. 2 nie został
zachowany i zobowiązały się przedłożyć wymagane sprawo-
zdanie do czerwca 2006 r. Władze greckie nie odniosły się
jednak do wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 5 ust. 1
dyrektywy, chociaż Komisja w wezwaniu do usunięcia uchy-
bienia poddała w wątpliwość fakt, że Republika Grecka wypeł-
niła zobowiązania wynikające z tego artykułu.

Analiza sprawozdania, które w końcu zostało przekazane w
czerwcu 2006 r., wykazała, że Republika Grecka jeszcze nie
wypełniła swoich zobowiązań wynikających z art. 5 ust. 1 i
art. 15 ust. 2 dyrektywy 2000/60.

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowenii

(Sprawa C-267/07)

(2007/C 170/32)

Język postępowania: słoweński

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
N. Yerrel i D. Kukovec, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Słowenii

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-

wania się do dyrektywy 2004/50/WE (1) Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej
dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności
transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i dyrek-
tywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnej, a przynajmniej nie informując o nich
Komisji, Republika Słowenii uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

— obciążenie Republiki Słowenii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin dostosowania prawa krajowego do dyrektywy
2004/50/WE upłynął dnia 29 kwietnia 2006 r.

(1) Dz.U. 164, str. 114.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 maja 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Conseil d'État — Belgia) — Clear Channel

Belgium SA przeciwko Ville de Liège

(Sprawa C-378/06) (1)

(2007/C 170/33)

Język postępowania: francuski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 261 z 28.10.2006.
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