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Konklusion

Konklusion

1) Republikken Malta har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til
artikel 11 i Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996
om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler
(PCB/PCT), sammenholdt med artikel 54 i akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens,
Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens,
Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og
tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, idet den har undladt at fremsende de i artikel 11
omhandlede programmer og skitserede planer.

1) Dommen afsagt den 27. september 2006 af De Europæiske
Fællesskabers Ret i Første Instans i sagen Ferriere Nord mod
Kommissionen (sag T-153/04) ophæves.

2) Republikken Malta betaler sagens omkostninger.

2) Det af Ferriere Nord SpA anlagte søgsmål med påstand om annullation af Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers beslutninger, meddelt ved skrivelse af 5. februar 2004 og telefax af
13. april 2004, vedrørende den udestående del af den bøde, der
blev pålagt Ferriere Nord SpA ved Kommissionens beslutning
89/515/EØF af 2. august 1989 om en procedure i henhold til
EØF-traktatens artikel 85 (IV/31.553 — Armeringsnet), afvises.
3) Ferriere Nord SpA betaler sagens omkostninger for Retten og
Domstolen.

(1) EUT C 56 af 10.3.2007.
(1) EUT C 42 af 24.2.2007.

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 6. december 2007 —
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod
Ferriere Nord SpA
(Sag C-516/06 P) (1)
(Appel — konkurrence — Kommissionens beslutning — bøde
— gennemførelse — forordning (EØF) nr. 2988/74 — forældelse — akt, der indeholder et klagepunkt — afvisning)

Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. november 2007 —
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod
Kongeriget Spanien
(Sag C-6/07) (1)
(Traktatbrud — direktiv 2002/74/EF — beskyttelse af
arbejdstagere — arbejdsgiverens insolvens)

(2008/C 22/24)

(2008/C 22/25)

Processprog: italiensk

Parter
Appellant: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved
V. Di Bucci og F. Amato, som befuldmægtigede)
Den anden part i appelsagen: Ferriere Nord SpA (ved avvocati W.
Viscardini og G. Donà)

Processprog: spansk

Parter
Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J.
Enegren og R. Vidal, som befuldmægtigede)
Sagsøgt: Kongeriget Spanien (ved F. Díez Moreno, som befuldmægtiget)

Sagens genstand
Sagens genstand
Appel af dom afsagt af Retten i Første Instans (Første Afdeling)
den 27. september 2006 i sag T-153/04, Ferriere Nord SpA
mod Kommissionen, hvorved Retten annullerede Kommissionens beslutninger meddelt ved skrivelse af 5. februar 2004 og
telefax af 13. april 2004 vedrørende den udestående del af den
bøde, der blev pålagt sagsøgeren ved Kommissionens beslutning
89/515/EØF af 2. august 1989 om en procedure i henhold til
EØF-traktatens artikel 85 (IV/31.553 — Armeringsnet)

Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist
af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/74/EF af 23. september 2002
om ændring af Rådets direktiv 80/987/EØF om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af
arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EFT L 270,
s. 10)
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2) Storhertugdømmet Luxembourg betaler sagens omkostninger.

Konklusion
1) Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/74/EF af
23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 80/987/EØF
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens,
idet det ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget alle de
nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme
dette direktiv.

(1) EUT C 69 af 24.3.2007.

2) Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.
Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 6. december 2007
— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod
Storhertugdømmet Luxembourg

1

( ) EUT C 56 af 10.3.2007.

(Sag C-57/07) (1)
(Traktatbrud — direktiv 2003/86/EF — ret til familiesammenføring — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)
Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 29. november 2007
— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod
Storhertugdømmet Luxembourg

(2008/C 22/27)
Processprog: fransk

1

(Sag C-34/07) ( )
(Traktatbrud — direktiv 2003/109/EF — fastboende tredjelandsstatsborgere — manglende gennemførelse inden for den
fastsatte frist)
(2008/C 22/26)
Processprog: fransk

Parter
Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M.
Condou-Durande, som befuldmægtiget)
Sagsøgt: Storhertugdømmet Luxembourg (ved C. Schiltz, som
befuldmægtiget)

Parter
Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M.
Condou-Durande, som befuldmægtiget)
Sagsøgt: Storhertugdømmet Luxembourg (ved C. Schiltz, som
befuldmægtiget)

Sagens genstand
Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist
af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Rådets
direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (EUT L 251, s. 12)

Sagens genstand

Konklusion

Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist
af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Rådets
direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EFT L 16, s. 44)

1) Storhertugdømmet Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser i
henhold til Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003
om ret til familiesammenføring, idet det ikke inden for den fastsatte
frist har vedtaget de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv.

Konklusion

2) Storhertugdømmet Luxembourg betaler sagens omkostninger.

1) Storhertugdømmet Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser i
henhold til Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003
om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding, idet
det ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de nødvendige love
og administrative bestemmelser for at efterkomme direktivet.

(1) EUT C 95 af 28.4.2007.

