
Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2006/24/WE upłynął w dniu 15 
września 2007 r. Tymczasem w dniu wniesienia skargi strona 
pozwana nie ustanowiła jeszcze wszystkich przepisów niezbęd
nych do transpozycji dyrektywy, a w każdym razie nie powia
domiła o nich Komisji. 

( 1 ) Dz.U. L 105, s. 54. 

Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-395/10) 

(2010/C 274/27) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Alcover 
San Pedro i V. Peere) 

Strona pozwana: Republika Francuska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie ustanawiając lub w każdym razie nie 
powiadamiając Komisji w przewidzianym terminie o usta
nowieniu przepisów ustawowych, wykonawczych i admi
nistracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę infor
macji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE) ( 1 ), Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, 
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy. 

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2007/2/WE upłynął w dniu 14 
maja 2009 r. Tymczasem w dniu wniesienia skargi strona 

pozwana nie ustanowiła jeszcze niezbędnych przepisów trans
ponujących, a w każdym razie nie powiadomiła o nich Komisji. 

( 1 ) Dz.U. L 108, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga 

(Sprawa C-396/10) 

(2010/C 274/28) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Alcover 
San Pedro i V. Peere) 

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie ustanawiając lub w każdym razie nie 
powiadamiając Komisji w przewidzianym terminie o usta
nowieniu przepisów ustawowych, wykonawczych i admi
nistracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę infor
macji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE) ( 1 ), Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobo
wiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy. 

— obciążenie Wielkie Księstwo Luksemburga kosztami postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2007/2/WE upłynął w dniu 14 
maja 2009 r. Tymczasem w dniu wniesienia skargi strona 
pozwana nie ustanowiła jeszcze niezbędnych przepisów trans
ponujących, a w każdym razie nie powiadomiła o nich Komisji. 

( 1 ) Dz.U. L 108, s. 1.
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