
3) W razie stwierdzenia dyskryminacji sprzecznej z prawem wspólno-
towym sąd krajowy zobowiązany jest — tak długo jak nie zostaną
przyjęte środki zmierzające do przywrócenia równego traktowania
— do niestosowania wszelkich dyskryminujących przepisów krajo-
wych, bez konieczności żądania lub oczekiwania uprzedniego uchy-
lenia tych przepisów przez ustawodawcę oraz do zastosowania
wobec członków gorzej traktowanej grupy przepisów obowiązujących
wobec osób należących do tej drugiej kategorii.

(1) Dz.U. C 190 z 12.8.2006 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-321/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/14/WE — Informowanie i przeprowadzanie
konsultacji z pracownikami — Brak transpozycji

w wyznaczonym terminie)

(2007/C 183/22)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
J. Enegren i G. Rozet, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga (Przedstawiciele:
C. Schiltz, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia, w wyznaczonym terminie, przepisów niezbęd-
nych w celu zastosowania się do dyrektywy 2002/14/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawia-
jącej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania
konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej —

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
przedmiocie reprezentacji pracowników (Dz.U. L 80, str. 20)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne
ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z
pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na
mocy tej dyrektywy.

2) Wielkie Księstwo Luksemburga zostaje obciążone kosztami postępo-
wania.

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

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 14 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Szwecji

(Sprawa C-333/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Rozporządzenie nr 261/2004 — Transport lotniczy —

Odmowa przyjęcia na pokład albo odwołanie lub duże
opóźnienie lotu — Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów —

Ustanowienie sankcji)

(2007/C 183/23)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
R. Vidal Puig i K. Simonsson, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji (Przedstawiciel: A. Kruse,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
do wykonania art. 16 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustana-
wiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasa-
żerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwo-
łania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie
(EWG) nr 295/91(Dz.U. L 46, str. 1) — Ustanowienie skutecz-
nych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji

Sentencja

1) Nie określając systemu sankcji stosowanych w razie naruszenia
przepisów art. 14 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przy-
padku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego
opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91,
Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na
mocy art. 16 tego rozporządzenia.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Kosztami postępowania zostaje obciążone Królestwo Szwecji.

(1) Dz.U. C 224 z 16.9.2006 r.
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