
Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Portugalskiej

(Sprawa C-284/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa — Dyrektywa
2005/51/WE — Zamówienia publiczne — Procedury
udzielania zamówień publicznych — Brak transpozycji w

przewidzianym terminie)

(2008/C 51/44)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
A. Caeiros, D. Kukovec i P. Andrade, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (Przedstawiciel:
L. Fernandes, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa — Brak przyjęcia w prze-
widzianym terminie przepisów niezbędnych do zastosowania się
do dyrektywy Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r.
zmieniającej załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i
załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. L 257,
str. 127)

Sentencja

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy Komisji
2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. zmieniającej
załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie zamówień publicznych, Republika Portugalska uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 183 z 4.8.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 grudnia 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-294/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2004/38/WE — Prawo obywateli Unii i członków
ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na
terytorium państw członkowskich — Brak transpozycji w

wyznaczonym terminie)

(2008/C 51/45)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Maidani, pełnomocnik)

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

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemie-
szczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich,
zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej
dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG,
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,
90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158, str. 77 oraz sprosto-
wania: Dz.U. 2004, L 229, str. 35 i Dz.U. 2005, L 197, str. 34).

Sentencja

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy
2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw
członkowskich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i
uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG,
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG,
90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło swoim zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy tej dyrektywy.

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

(1) Dz.U. C 211 z 8.9.2007 r.
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