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Tuomiolauselma

Tuomiolauselma

1) Maltan tasavalta ei ole noudattanut polykloorattujen bifenyylien ja
polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) 16.9.1996
annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY 11 artiklan mukaisia
velvoitteitaan, luettuna yhdessä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan,
Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden
sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu,
annetun asiakirjan 54 artiklan kanssa.

1) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-153/04,
Ferriere Nord vastaan komissio, 27.9.2006 antama tuomio kumotaan.

2) Maltan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

2) Ferriere Nord SpA:n kumoamiskanne Euroopan yhteisöjen komission 5.2.2004 päivätyllä kirjeellä ja 13.4.2004 päivätyllä faksilla
tiedoksi antamista päätöksistä, jotka koskevat maksamatta olevaa
osuutta sakosta, joka Ferriere Nord SpA:lle on määrätty ETY:n
perustamissopimuksen 85 artiklan soveltamisesta 2.8.1989
tehdyllä komission päätöksellä 89/515/ETY (IV/31.553 —
Betoniteräsverkot), jätetään tutkimatta.
3) Ferriere Nord velvoitetaan korvaamaan molemmissa oikeusasteissa
aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

(1) EUVL C 56, 10.3.2007.

(1) EUVL C 42, 24.2.2007.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
6.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ferriere
Nord SpA
(Asia C-516/06 P) (1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto)
29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan
kuningaskunta

(Muutoksenhaku — Kilpailu — Komission päätös — Sakko
— Täytäntöönpano — Asetus (ETY) N:o 2988/74 — Vanhentuminen — Asianomaiselle vastainen toimi — Tutkimatta
jättäminen)

(Asia C-6/07) (1)

(2008/C 22/24)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi
2002/74/EY — Työntekijöiden suoja — Työnantajan
maksukyvyttömyys)

Oikeudenkäyntikieli: italia

(2008/C 22/25)
Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset
Valittaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Di Bucci
ja F. Amato)

Asianosaiset

Valittajan vastapuoli: Ferriere Nord SpA (edustajat: avvocato
W. Viscardini ja avvocato G. Donà)

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Enegren ja
R. Vidal Puig)
Vastaaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: F. Díez Moreno)

Oikeudenkäynnin kohde
Muutoksenhaku ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
(ensimmäinen jaosto) asiassa T-153/04, Ferriere Nord SpA
vastaan komissio, 27.9.2006 antamaan tuomioon, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi komission päätökset,
jotka on annettu tiedoksi 5.2.2004 päivätyllä kirjeellä ja
13.4.2004 päivätyllä faksilla, ja jotka koskevat maksamatta
olevaa osuutta sakosta, joka Ferriere Nord Spa:lle on määrätty
ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan soveltamisesta
2.8.1989 tehdyllä komission päätöksellä 89/515/ETY ((IV/
31.553 — Betoniteräsverkot)

Oikeudenkäynnin kohde
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Laiminlyönti
toteuttaa säädetyssä määräajassa tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 80/987/ETY muuttamisesta 23.9.2002
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/74/EY (EUVL L 2770, s. 10) noudattamiseksi
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tiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia
määräyksiä.

Tuomiolauselma
1) Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut työntekijöiden suojaa
työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin
80/987/ETY muuttamisesta 23.9.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/74/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa tämän direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia
määräyksiä.

2) Luxemburgin suurherttuakunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

(1) EUVL C 69, 24.3.2007.

2) Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

(1) EUVL C 56, 10.3.2007.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto)
6.12.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Luxemburgin
suurherttuakunta
(Asia C-57/07) (1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto)
29.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v.
Luxemburgin suurherttuakunta

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi
2003/86/EY — Oikeus perheenyhdistämiseen — Direktiivin
määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)
(2008/C 22/27)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

(Asia C-34/07) (1)
(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi
2003/109/EY — Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden
kansalaisten asema — Direktiivin määräajassa tapahtuvan
täytäntöönpanon laiminlyönti)
(2008/C 22/26)
Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset
Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: M. CondouDurande)
Vastaaja: Luxemburgin suurherttuakunta (asiamies: C. Schiltz)

Oikeudenkäynnin kohde
Asianosaiset
Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: M. CondouDurande)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Oikeudesta
perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin
2003/86/EY (EUVL L 251, s. 12) noudattamisen edellyttämiä
säännöksiä ei ole annettu säädetyssä määräajassa

Vastaaja: Luxemburgin suurherttuakunta (asiamies: C. Schiltz)
Tuomiolauselma
Oikeudenkäynnin kohde
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003
annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY (EUVL 2004, L 16,
s. 44) määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti

1) Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut oikeudesta
perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin
2003/86/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut
säädetyssä määräajassa kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.
2) Luxemburgin suurherttuakunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tuomiolauselma
1) Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003
annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut säädetyssä määräajassa tämän direk-

(1) EUVL C 95, 28.4.2007.

