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

(Sprawa C-329/07)

(2007/C 211/54)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
W. Wils, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie wydając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzek-
wowania praw własności intelektualnej (1), a w każdym razie
nie informując o nich Komisji, Republika Francuska uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin wyznaczony na dostosowanie prawa krajowego do
dyrektywy 2004/48/WE upłynął w dniu 29 kwietnia 2006 r.

(1) Dz.U. L 157, str. 45.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour administrative d'appel de Lyon,
Francja w dniu 17 lipca 2007 r. — Regie Networks prze-
ciwko Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(Sprawa C-333/07)

(2007/C 211/55)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour administrative d'appel de Lyon, Francja.

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Regie Networks.

Strona pozwana: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bour-
gogne.

Pytania prejudycjalne

Czy decyzja Komisji nr N 679/97 z dnia 10 listopada 1997 r.,
którą instytucja ta postanowiła nie wnosić sprzeciwu odnośnie
do zmian systemu pomocy dla przekazów radiowych wprowa-
dzonych przez décret 92-1053, (1) jest ważna 1) w zakresie jej
uzasadnienia, 2) w zakresie oceny zgodności z traktatem WE
sposobu finansowania systemu pomocy dla przekazów radio-
wych ustanowionego na okres 1998-2002 oraz 3) w zakresie
motywu opartego na braku zwiększenia środków budżetowych
na sporny system pomocy?

(1) Décret nr 92-1053 z dnia 30 września 1992 r. w sprawie odno-
wienia opłaty parapodatkowej na rzecz funduszu pomocy dla prze-
kazów radiowych, JORF nr 228 z dnia 1 października 1992 r. oraz
décret nr 97-1263 z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustano-
wienia opłaty parapodatkowej na rzecz pomocy dla funduszu wspie-
rania przekazów radiofonicznych, JORF nr 302 z dnia 30 grudnia
1997 r., str. 19194.

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-340/07)

(2007/C 211/56)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Rozet i M. van Beek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2002/73/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej
dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w
życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w
zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu
zawodowego oraz warunków pracy (1) lub w każdym razie
nie powiadamiając o nich Komisji, Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło swoim zobowiązaniom, które na nim
ciążą na mocy art. 2 tej dyrektywy

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.
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