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Výrok

Výrok

1) Republika Malta tím, že neoznámila plány a směrnice požadované
v článku 11 směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996
o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB a PCT), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají
z tohoto článku 11 ve spojení s článkem 54 Aktu o podmínkách
přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.

1) Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne
27. září 2006, Ferriere Nord v. Komise (T-153/04), se zrušuje.
2) Žaloba na neplatnost podaná Ferriere Nord SpA proti rozhodnutím Komise Evropských společenství oznámeným dopisem ze dne
5. února 2004 a faxem ze dne 13. dubna 2004, týkajícím se
neuhrazeného zůstatku pokuty uložené Ferriere Nord SpA rozhodnutím Komise 89/515/EHS ze dne 2. srpna 1989 v řízení podle
článku 85 Smlouvy o EHS (IV/31.553 – Ocelové svařované
pletivo) je nepřípustná.

2) Republice Malta se ukládá náhrada nákladů řízení.
3) Ferriere Nord SpA se ukládá náhrada nákladů řízení vzniklých
v obou stupních.

1

( ) Úř. věst. C 56, 10.3.2007.

(1) Úř. věst. C 42, 24.2.2007.

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v. Ferriere
Nord SpA
(Věc C-516/06 P) (1)
(Kasační opravný prostředek
Rozhodnutí Komise — Pokuta
č. 2988/74 — Promlčení —
právního postavení

— Hospodářská soutěž —
— Výkon — Nařízení (EHS)
Akt nepříznivě zasahující do
— Nepřípustnost)

(2008/C 22/24)

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne
29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství
v. Španělské království
(Věc C-6/07) (1)
(Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2002/74/ES —
Ochrana
zaměstnanců
—
Platební
neschopnost
zaměstnavatele)
(2008/C 22/25)

Jednací jazyk: italština

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Di Bucci a F. Amato, zmocněnci)
Další účastnice řízení: Ferriere Nord SpA (zástupci: W. Viscardini
a G. Donà, advokáti)

Účastníci řízení
Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Enegren
a R. Vidal Puig, zmocněnci)
Žalované: Španělské království (zástupce: F. Díez Moreno, zmocněnec)

Předmět věci
Předmět věci
Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu
prvního stupně (prvního senátu) ze dne 27. září 2006, Ferriere
Nord SpA v. Komise, (T-153/04), kterým Soud zrušil rozhodnutí
Komise sdělená poštou dne 5. února a telefaxem dne 13. dubna
2004, týkající se nezaplaceného zůstatku pokuty uložené
Ferriere Nord SpA rozhodnutím Komise 89/515/EHS ze dne
2. srpna 1989 v řízení podle článku 85 Smlouvy EHS (IV/
31.553 – betonářské výztužné rohože)

Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí ve stanovené lhůtě ustanovení nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se
mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě
platební neschopnosti zaměstnavatele (Úř. věst. L 270, s. 10;
Zvl. vyd. 05/01, s. 217)
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jícími rezidenty, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z této
směrnice.

Výrok
1) Španělské království tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo všechna
právní a správní ustanovení nezbytná k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září
2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců
v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z této směrnice.

2) Lucemburskému velkovévodství se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 69, 24.3.2007.

2) Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 56, 10.3.2007.

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne
6. prosince 2007 – Komise Evropských společenství v.
Lucemburské velkovévodství
(Věc C-57/07) (1)
Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne
29. listopadu 2007 – Komise Evropských společenství
v. Lucemburské velkovévodství

(Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/86/ES —
Právo na sloučení rodiny — Neprovedení ve stanovené lhůtě)
(2008/C 22/27)

(Věc C-34/07) (1)

Jednací jazyk: francouzština

(Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/109/ES —
Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty — Neprovedení ve stanovené lhůtě)
Účastníci řízení
(2008/C 22/26)
Jednací jazyk: francouzština

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupce: M.
Condou-Durande, zmocněnec)
Žalovaný: Lucemburské velkovévodství (zástupce: C. Schiltz,
zmocněnec)

Účastníci řízení
Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupce: M.
Condou-Durande, zmocněnec)
Žalované: Lucemburské velkovévodství (zástupce: C. Schiltz,
zmocněnec)

Předmět věci
Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí předpisů nezbytných
k dosažení souladu se směrnicí Rady 2003/86/ES ze dne 22. září
2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, s. 12; Zvl.
vyd. 19/06, s. 224) ve stanovené lhůtě.

Předmět věci
Výrok
Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí předpisů nezbytných
pro dosažení souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES ze dne
25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků
třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
(Úř. věst. L 16 s. 44; Zvl. vyd. 19/06, s. 272) ve stanovené lhůtě

1) Lucemburské velkovévodství tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo
právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí
Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení
rodiny, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z této směrnice.
2) Lucemburskému velkovévodství se ukládá náhrada nákladů řízení.

Výrok
1) Lucemburské velkovévodství tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo
právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí
Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobýva-

(1) Úř. věst. C 95, 28.4.2007.

