
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, Królestwo Belgii
uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 2
tej dyrektywy

— obciążenie Królestwa Belgii 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. Na dzień wniesienia niniejszej skargi strona
pozwana nie przyjęła wszystkich środków transpozycji dyrek-
tywy lub nie poinformowała o nich Komisji.

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

Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-240/08)

(2008/C 183/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
N. Yerrell, pełnomocnik)

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych
dla dostosowania się do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady
(EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących prze-
pisów socjalnych odnoszących się do działalności
w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady
88/599/EWG (1), a w każdym razie nie powiadamiając o
tych przepisach Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga

uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej
dyrektywy;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/22/WE upłynął w dniu
1 kwietnia 2007 r. Jednakże do chwili wniesienia niniejszej
skargi strona skarżąca nie wprowadziła środków niezbędnych
dla dokonania transpozycji dyrektywy, a w każdym razie nie
powiadomiła o nich Komisji.

(1) Dz.U. L 102, str. 35.

Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-245/08)

(2008/C 183/35)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
P. Andrade i H. Støvlbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

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 Portu-
galska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy
art. 2 tej dyrektywy

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/100/WE upłynął w dniu
1 stycznia 2007 r.

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