
W drugim zarzucie rząd włoski podnosi naruszenie art. 2
statutu posła do Parlamentu Europejskiego dołączonego do
decyzji 2005/684/CE (2), Euratom z dnia 28 września 2005 r.
Przepisy te wejdą faktycznie w życie od okresu ustawodawczego
2009, a w każdym razie dotyczą tylko posłów sprawujących
stanowiska, a tym samym pozostają bez znaczenia dla oceny
decyzji niewybranego kandydata o niezastąpieniu wybranego
kandydata, który zakończył sprawowanie stanowiska.

W trzecim zarzucie rząd włoski podnosi naruszenie art. 199
WE oraz art. 3 i 4 regulaminu Parlamentu Europejskiego. Prze-
pisy te regulują tylko wewnętrzne procedury Parlamentu,
między innymi, weryfikowanie mandatów, a tym samym nie
można z nich wywieść kompetencji do badania zgodności z
prawem krajowych procedur wyborczych, nawet odnośnie do
zastępowania wybranych kandydatów, którzy zakończyli spra-
wowanie stanowiska przez kandydatów niewybranych.

W czwartym zarzucie rząd włoski podnosi naruszenie art. 6
UE, 10 UE i art. 230 WE. Parlament Europejski nie mógł był nie
zastosować prawomocnego wyroku włoskiej Consiglio di Stato
(rady państwa), który stwierdzał, że wybór B. Donniciego był
zgodny z prawem. Parlament Europejski powinien był, w razie
potrzeby, zakwestionować ten wyrok w drodze postępowania
wszczętego przez osobę trzecią. W każdym razie decyzja Parla-
mentu Europejskiego jest sprzeczna z ogólną zasadą prawa res
iudicata, wspólną dla wszystkich państw członkowskich.

W piątym zarzucie rząd włoski podnosi brak uzasadnienia
zaskarżonej decyzji. Decyzja faktycznie nie wskazuje okolicz-
ności faktycznych, na których podstawie Parlament doszedł do
wniosku, że decyzja A. Occhetta o niezastąpieniu A. Di Pietra
nie została swobodnie podjęta.

(1) Dz. U. L 283, str. 1.
(2) Dz. U. L 262, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej

Niemiec

(Sprawa C-395/07)

(2007/C 247/24)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
W. Wils i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych lub administracyjnych koniecznych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw własności intelektualnej (1), a w każdym
razie nie powiadamiając o tych przepisach Komisji, Repu-
blika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, jakie na
niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Federalnej Niemiec kosztami postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 28 kwietnia
2006 r.

(1) Dz.U. L 157, str. 45 i Dz.U. L 195, str. 16.

Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-399/07)

(2007/C 247/25)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Szmytkowska i M. Telles Romão, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
dostosowania się do dyrektywy Komisji 2005/6/WE z dnia
26 stycznia 2005 r. zmieniającej dyrektywę 71/250/EWG w
sprawie raportowania i interpretacji wyników badań anali-
tycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą
2002/32/WE (1), a w każdym razie nie podając ich do
wiadomości Komisji, Republika Portugalska uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 16 lutego
2006 r.

(1) Dz.U. L 24, str. 33.

Skarga wniesiona w dniu 7 września 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

(Sprawa C-412/07)

(2007/C 247/26)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
R. Vidal Puig, pełnomocnik, M. Petite, pełnomocnik)

Strona pozwana: Irlandia

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego
korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1), a w
każdym razie nie powiadamiając o tych przepisach Komisji,
Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Irlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
30 kwietnia 2006 r.

(1) Dz.U. L 143, str. 76.

Skarga wniesiona w dniu 11 września 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-417/07)

(2007/C 247/27)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
R. Vidal Puig, pełnomocnik)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2004/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego
korzystających z portów lotniczych Wspólnoty (1), a w
każdym razie nie powiadamiając o tych przepisach Komisji,
Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom,
które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2004/36/WE
upłynął w dniu 30 kwietnia 2006 r.

(1) Dz.U. L 143, str. 76.

Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia
11 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles
— Belgia) — Belgacom Mobile SA przeciwko Institut belge

des services postaux et des télécommunications

(Sprawa C-190/06) (1)

(2007/C 247/28)

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 154 z 1.7.2006.
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