
Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawoda-
wczych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 2003/110/WE z dnia 25 listopada
2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów
deportacji drogą powietrzną, Republika Portugalska uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 10 ust. 1 tej dyrek-
tywy

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 września 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Portugalskiej

(Sprawa C-5/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/109/WE — Obywatele państw trzecich
będący rezydentami długoterminowymi — Brak transpozycji w

wyznaczonym terminie)

(2007/C 283/05)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Condou-Durande i P. Guerra e Andrade, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (Przedstawiciele:
L. Fernandes i F. Fraústo de Azevedo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych w
celu zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia
25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trze-
cich będących rezydentami długoterminowymi (Dz.U. L 16,
str. 44)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania
się do dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada
2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezy-
dentami długoterminowymi, Republika Portugalska uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 września 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Belgii

(Sprawa C-93/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/35/WE — Środowisko naturalne — Udział
społeczeństwa w opracowywaniu niektórych planów i
programów — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2007/C 283/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Konstantinidis i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciel: D. Haven,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
w celu dostosowania się do dyrektywy 2003/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych
planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej
w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru
sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE
(Dz.U. L 156, str. 17)
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