
Sentencja

1) Nie przekazując Komisji planów i projektów wymaganych w
art. 11 dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r.
w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichloro-
wanych trifenyli (PCB i PCT), Republika Malty uchybiła zobowią-
zaniom ciążącym na niej na mocy tego art. 11 w związku z
art. 54 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę
Unii Europejskiej.

2) Republika Malty zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Ferriere

Nord SpA

(Sprawa C-516/06 P) (1)

(Odwołanie — Konkurencja — Decyzja Komisji — Grzywna
— Wykonanie — Rozporządzenie (EWG) nr 2988/74 —

Przedawnienie — Akt niekorzystny — Niedopuszczalność)

(2008/C 22/24)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciele: V. Di Bucci i F. Amato, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Ferriere Nord SpA (przedstawiciele:
W. Viscardini i G. Donà, avvocati)

Przedmiot

Odwołanie wniesione przeciwko wyrokowi Sądu Pierwszej
Instancji (pierwsza izba) z dnia 27 września 2006 r. w sprawie
T-153/04 Ferriere Nord przeciwko Komisji, w którym Sąd
stwierdził nieważność decyzji Komisji, zawartych w piśmie z
dnia 5 lutego i piśmie przesłanym za pośrednictwem faksu w
dniu 13 kwietnia 2004 r., dotyczących należnego salda grzywny
nałożonej na Ferriere Nord SpA decyzją Komisji 89/515/EWG z
dnia 2 sierpnia 1989 r. dotyczącą postępowania na podstawie
art. 85 traktatu EWG (sprawa IV/31.533 — Metalowa siatka
spawana elektrycznie)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia
27 września 2006 r. w sprawie T-153/04 Ferriere Nord przeciwko
Komisji zostaje uchylony.

2) Wniesiona przez Ferriere Nord SpA skarga o stwierdzenie nieważ-
ności decyzji Komisji Wspólnot Europejskich zawartych w piśmie z
dnia 5 lutego 2004 r. i piśmie przesłanym za pośrednictwem faksu
w dniu 13 kwietnia 2004 r., dotyczących należnego salda grzywny
nałożonej na Ferriere Nord SpA decyzją Komisji 89/515/EWG z
dnia 2 sierpnia 1989 r. dotyczącą postępowania na podstawie art.
85 traktatu EWG (IV/31.533 — Metalowa siatka spawana elek-
trycznie) jest niedopuszczalna.

3) Ferriere Nord SpA zostaje obciążona kosztami postępowania w obu
instancjach.

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

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 29 listopada 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-6/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2002/74/WE — Ochrona pracowników — Niewy-
płacalność pracodawcy)

(2008/C 22/25)

Język postępowania: hiszpański

Strony

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

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (Przedstawiciel: F. Díez
Moreno, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
w celu zastosowania się do dyrektywy 2002/74/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r., zmieniającej
dyrektywę Rady 80/987/EWG sprawie zbliżania ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących ochrony pracowników na
wypadek niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. L 270, str. 10)
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Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2002/74/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 września 2002 r., zmieniającej dyrektywę
Rady 80/987/EWG sprawie zbliżania ustawodawstw państw
członkowskich dotyczących ochrony pracowników na wypadek
niewypłacalności pracodawcy, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobo-
wiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 listopada 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-34/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

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

w wyznaczonym terminie)

(2008/C 22/26)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
M. Condou-Durande, pełnomocnik)

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

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych
do 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 wszelkich przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia
25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich
będących rezydentami długoterminowymi, 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 69 z 24.3.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 grudnia 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-57/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/86/WE — Prawo do łączenia rodzin — Brak
transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2008/C 22/27)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
M. Condou-Durande, pełnomocnik)

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

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych w
celu zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia
22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin
(Dz.U. L 251, str. 12)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania
się do dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie prawa do łączenia rodzin, Wielkie Księstwo Luksemburga
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrek-
tywy.

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

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.
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