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POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-291/08)

(2008/C 272/06)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
H. Støvlbæk, C. Egerer, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

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

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

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

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

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 2 lipca
2008 r. — German Graphics Graphische Maschinen GmbH
przeciwko Alice van der Schee jako syndykowi Holland

Binding BV

(Sprawa C-292/08)

(2008/C 272/07)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: German Graphics Graphische Maschinen GmbH

Strona pozwana: Alice van der Schee jako syndyk Holland
Binding B. V

Pytania prejudycjalne

1. Czy art. 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie postępowania
upadłościowego (1) należy interpretować w ten sposób, że
użyte tam sformułowanie „jeżeli Konwencja ta (czyli rozpo-
rządzenie WE nr 44/2001 (2)) znajduje zastosowanie”
oznacza, iż należy uznać, że przepisy rozporządzenia WE
nr 44/2001 dotyczące uznawania i wykonywania orzeczeń,
znajdują zastosowanie do innych orzeczeń niż określone w
art. 25 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania upad-
łościowego dopiero wówczas, gdy uprzednio zbadano, czy
orzeczenia te zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia
WE nr 44/2001 są wyłączone z zakresu przedmiotowego
stosowania tego rozporządzenia?
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