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

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-268/07) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2004/17/WE — Procedury udzielania zamówień
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych — Brak transpozycji

w wyznaczonym terminie)

(2008/C 79/17)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
B. Stromsky oraz D. Kukovec, pełnomocnicy)

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

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w przewidzianym terminie przepisów niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej proce-
dury udzielania zamówień przez podmioty działające w sekto-
rach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług poczto-
wych (Dz.U. L 134, str.1)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawoda-
wczych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 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 211 z 8.9.2007.

Postanowienie Trybunału z dnia 29 listopada 2007 r.
— Friedrich Weber przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-107/07) (1)

(Odwołanie — Odmowa dostępu do dokumentów — Oczy-
wista niedopuszczalność)

(2008/C 79/18)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Friedrich Weber (przedstawiciel: W. Declair,
Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: P. Costa de Oliveira i C. Ladenburger, pełno-
mocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (druga
izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2006 r. w sprawie T-290/05
Friedrich Weber przeciwko Komisji odrzucającego jako niedo-
puszczalną skargę na decyzję sekretarza generalnego Komisji z
dnia 27 maja 2005 r. oddalającą wniosek o udostępnienie
wnoszącemu odwołanie pisma Dyrekcji Generalnej „Konku-
rencja” zaadresowanego do rządu Republiki Federalnej Niemiec
dotyczącego procedury udzielania pomocy państwa na rzecz
publiczno-prawnych stacji nadawczych

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone

2) F. Weber zostaje obciążony kosztami postępowania.

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