
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.

20.10.2007C 247/20 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


