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

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
wydania w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych w
celu zastosowania się do dyrektywy 2001/84/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży
oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz.U. L 272, str. 32)

Sentencja

1) Nie wydając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania
się do dyrektywy 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagro-
dzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła
sztuki, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim
ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 lutego 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-58/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/110/WE — Pomoc w przypadkach tranzytu
do celów deportacji drogą powietrzną — Brak transpozycji w

wyznaczonym terminie)

(2008/C 79/11)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Condou-Durande oraz A. Alcover San Pedro, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M. Muñoz
Pérez, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Nieus-
tanowienie w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych w
celu zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/110/WE z dnia

25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tran-
zytu do celów deportacji drogą powietrzną (Dz.U. L 321,
str. 26)

Sentencja

1) Nie ustanawiając przepisów ustawodawczych, wykonawczych i
administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy
Rady 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie
pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą
powietrzną, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na
nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 69 z 24.3.2006.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 31 stycznia 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-69/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2003/35/WE — Środowisko naturalne — Udział
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych
planów i programów — Brak transpozycji w wyznaczonym

terminie)

(2008/C 79/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
D. Recchia i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (Przedstawiciele: I.M. Bragu-
glia, pełnomocnik i S. Fiorentino, adwokat)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych w
celu zastosowania 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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Sentencja

1) Nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych w celu zastosowania 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 środo-
wiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i
dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady
85/337/EWG i 96/61/WE, Republika Włoska uchybiła zobowią-
zaniom, które na niej ciążą na mocy art. 6 tej dyrektywy.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 82 z dnia 14.4.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 31 stycznia
2008 r. — Angel Angelidis przeciwko Parlamentowi

Europejskiemu

(Sprawa C-103/07 P) (1)

(Odwołanie — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Jeden
oceniający — Przesłanki — Konsultacja poprzedniego bezpo-
średniego przełożonego — Brak zmiany miejsca pracy —
Uzasadnienie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga

o zasądzenie odszkodowania)

(2008/C 79/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Angel Angelidis (przedstawiciel: E. Boigelot,
avocat)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele:
M. Mustapha Pacha i A. Lukošiūtė, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z
dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie T-416/03 Angelidis prze-
ciwko Parlamentowi Europejskiemu, w którym Sąd oddalił
skargę skarżącego o stwierdzenie nieważności jego sprawo-
zdania z oceny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2001 r. oraz o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za
krzywdę doznaną w związku z rzekomymi uchybieniami w
spornym sprawozdaniu z oceny oraz jego rzekomym
spóźnionym sporządzeniem

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) A. Angelidis oprócz własnych kosztów poniesie koszty Parlamentu
Europejskiego.

(1) Dz.U. C 129 z 9.6.2007.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 31 stycznia 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Francuskiej

(Sprawa C-147/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywy 80/778/EWG i 98/83/WE — Jakość wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi — Maksymalne stężenie

azotanów i pestycydów — Nieprawidłowe stosowanie)

(2008/C 79/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
S. Pardo Quintillán, J. Hottiaux i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska (Przedstawiciele: G. de
Bergues i S. Gasi; pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Nieprzyjęcie w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych
w celu zastosowania się do art. 4 dyrektywy Rady 98/83/WE z
dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330, str. 32) — Przekroczenie
w niektórych departamentach parametrów chemicznych ustano-
wionych w części B załącznika I do dyrektywy 98/83 —
Azotany i pestycydy

Sentencja

1) Nie podejmując wszelkich działań niezbędnych w celu zastosowania
się do art. 4 dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

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