
Zarzuty i główne argumenty

Termin implementacji dyrektywy upłynął w dniu 5 sierpnia
2006 r. Tymczasem do dnia wniesienia niniejszej skargi strona
pozwana nie przyjęła przepisów niezbędnych do implementacji
dyrektywy, a w każdym bądź razie nie powiadomiła o tym
Komisji.

(1) Dz.U. L 261, str. 19.

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Komicja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwa

Luksemburga

(Sprawa C-223/08)

(2008/C 171/45)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komicja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
C. Huvelin, pełnomocnik)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia
20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w
dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przy-
stąpieniem Bułgarii i Rumunii (1) lub w każdym razie nie
powiadamiając o ich przyjęciu Komisji Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na
mocy art. 2 tej dyrektywy

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/100/WE upłynął w dniu
przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej, tj. w dniu
1 stycznia 2007 r. Na dzień wniesienia niniejszej skargi strona
pozwana nie przyjęła żadnych środków transpozycji dyrektywy
lub nie poinformowała o nich Komisji.

(1) Dz.U. L 363, str. 141.

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-224/08)

(2008/C 171/46)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
C. Huvelin, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Francuska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia
20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w
dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przy-
stąpieniem Bułgarii i Rumunii (1) lub w każdym razie nie
powiadamiając o ich przyjęciu Komisji Republika Francuska
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2
tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/100/WE upłynął w dniu
przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej, tj. w dniu
1 stycznia 2007 r. Tymczasem na dzień wniesienia niniejszej
skargi strona pozwana wciąż nie przyjęła środków niezbędnych
w celu całkowitej transpozycji dyrektywy, w szczególności w
zakresie zawodów medycznych, prawników i architektów.

(1) Dz.U. L 363, str. 141.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 28 listopada
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 3 de
Valladolid — Hiszpania) — Vicente Pascual García

przeciwko Confederación Hidrográfica del Duero

(Sprawa C-87/06) (1)

(2008/C 171/47)

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 121 z 20.5.2006.
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