
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 grudnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Czeskiej

(Sprawa C-41/08) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywy 86/378/EWG i 96/97/WE — Równe traktowanie
kobiet i mężczyzn — Niepełna transpozycja)

(2009/C 19/14)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. van Beek i P. Ondrůšek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Czeska (przedstawiciel: M. Smolek,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
transpozycji dyrektywy Rady 86/378/EWG z dnia 24 lipca
1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego trak-
towania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecz-
nego pracowników (Dz.U L 225, s. 40), jak również dyrektywy
Rady 96/97/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniającej dyrek-
tywę 86/378/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpie-
czenia społecznego pracowników (Dz.U L 46, s. 20)

Sentencja

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszelkich przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy Rady 86/378/EWG z dnia 24 lipca
1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego trakto-
wania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego
pracowników i do dyrektywy Rady 96/97/WE z dnia 20 grudnia
1996 r. zmieniającej dyrektywę 86/378, Republika Czeska uchy-
biła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tych dyrektyw
oraz art. 54 aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii
Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach
stanowiących podstawę Unii Europejskiej.

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 92 z 12.4.2008.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 grudnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-113/08) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 2006/49/WE — Firmy inwestycyjne i instytucje
kredytowe — Adekwatność funduszy — Brak transponowania

w wyznaczonym terminie)

(2009/C 19/15)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M.A. Rabanal Suárez i P. Dejmek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: B. Plaza
Cruz, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
przyjęcia w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów
niezbędnych do dostosowania się do dyrektywy 2006/49/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w
sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i insty-
tucji kredytowych (wersja przeredagowana) (Dz.U. L 177,
s. 201)

Sentencja

1) Nieprzyjmując w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do dosto-
sowania się do dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapita-
łowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (wersja przereda-
gowana), a w szczególności do jej art.17, 22-25, 30, 33, 35, 40,
41, 43, 44 i 50, oraz załączników I, II i VII do niej, Królestwo
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tej
dyrektywy.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 116 z 9.5.2008.
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