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Dispozitivul

Dispozitivul

1) Prin necomunicarea planurilor și schemelor impuse de articolul 11
din Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996
privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC), Republica Malta nu și-a îndeplinit obligațiile care
îi revin în temeiul acestui articol 11, coroborat cu articolul 54 din
Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehia, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii
Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungaria, a Republicii
Malta, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia și a Republicii
Slovacia și adaptările tratatelor de instituire a Uniunii Europene.

1) Anulează hotărârea Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 27 septembrie 2006, Ferriere Nord/Comisia
(T-153/04).
2) Acțiunea în anulare formulată de Ferriere Nord SpA împotriva
deciziilor Comisiei Comunităților Europene, comunicate prin scrisoarea din 5 februarie 2004 și prin faxul din 13 aprilie 2004,
privind restul sumei de achitat din amenda aplicată Ferriere Nord
SpA prin Decizia 89/515/CEE a Comisiei din 2 august 1989
privind o procedură de aplicare a articolului 85 din Tratatul CEE
(IV/31.553 Plasă sudată), este inadmisibilă.

2) Obligă Republica Malta la plata cheltuielilor de judecată.
3) Obligă Ferriere Nord SpA la plata cheltuielilor de judecată aferente
procedurilor la cele două instanțe.

(1) JO C 56, 10.3.2007.

(1) JO C 42, 24.2.2007.

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 decembrie 2007 —
Comisia Comunităților Europene/Ferriere Nord SpA
(Cauza C-516/06 P) (1)
(Recurs — Concurență — Decizia Comisiei — Amendă —
Executare — Regulamentul (CEE) nr. 2988/74 — Prescripție
— Act cauzator de prejudiciu — Inadmisibilitate)

Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 29 noiembrie 2007
— Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei
(Cauza C-6/07) (1)

(2008/C 22/24)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2002/74/CE — Protecția lucrătorilor — Insolvabilitatea
angajatorului)

Limba de procedură: italiana

(2008/C 22/25)
Limba de procedură: spaniola

Părțile
Recurentă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: V. Di
Bucci și F. Amato, agenți)
Cealaltă parte în proces: Ferriere Nord SpA (reprezentanți: W.
Viscardini și G. Donà, avvocati)

Părțile
Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J.
Enegren și R. Vidal Puig, agenți)
Pârât: Regatul Spaniei (reprezentant: F. Díez Moreno, agent)

Obiectul
Obiectul
Recurs formulat împotriva hotărârii Tribunalului de Primă
Instanță (Camera întâi) din 27 septembrie 2006, Ferriere Nord/
Comisia (T-153/04), prin care Tribunalul a anulat deciziile
Comisiei, comunicate prin scrisoarea din 5 februarie 2004 și
prin faxul din 13 aprilie 2004, privind restul sumei de achitat
din amenda aplicată Ferriere Nord SpA prin Decizia
89/515/CEE a Comisiei din 2 august 1989 privind o procedură
de aplicare a articolului 85 din Tratatul CEE (IV/31.553 — Plasă
sudată)

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Neadoptarea, în termenul prevăzut, a dispozițiilor necesare pentru a se
conforma Directivei 2002/74/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei
80/987/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor
membre referitoare la protecția lucrătorilor salariați în cazul
insolvabilității angajatorului (JO L 270, p. 10, Ediție specială,
05/vol. 6, p. 149)
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lung, Marele Ducat al Luxemburgului nu și-a îndeplinit obligațiile
care îi revin în temeiul acestei directive.

Dispozitivul
1) Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a tuturor actelor cu putere
de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma
Directivei 2002/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 80/987/CEE a
Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvabilității angajatorului, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin
în temeiul acestei directive.

2) Obligă Marele Ducat al Luxemburgului la plata cheltuielilor de
judecată.

(1) JO C 69, 24.3.2007.

2) Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

(1) JO C 56, 10.3.2007.

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 6 decembrie 2007
— Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al
Luxemburgului
(Cauza C-57/07) (1)

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 29 noiembrie 2007
— Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al
Luxemburgului

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/86/CE — Dreptul la reîntregirea familiei —
Netranspunerea în termenul acordat)
(2008/C 22/27)

(Cauza C-34/07) (1)
(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/109/CE — Resortisanți ai țărilor terțe care sunt
rezidenți pe termen lung — Netranspunerea în termenul
prevăzut)
(2008/C 22/26)
Limba de procedură: franceza

Părțile
Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentant: M.
Condou-Durande, agent)

Limba de procedură: franceza

Părțile
Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentant: M.
Condou-Durande, agent)
Pârât: Marele Ducat al Luxemburgului (reprezentant: C. Schiltz,
agent)

Obiectul

Pârât: Marele Ducat al Luxemburgului (reprezentant: C. Schiltz,
agent)

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru
tarea, în termenul prevăzut, a dispozițiilor necesare
conforma Directivei 2003/86/CE a Consiliului din
brie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei
p. 12).

— Neadoppentru a se
22 septem(JO L 251,

Obiectul

Dispozitivul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru a se
conforma Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt
rezidenți pe termen lung (JO L 16, p. 44, Ediție specială, 19/
vol. 6, p. 225)

1) Prin neadoptarea, în termenul acordat, a actelor cu putere de lege și
a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei
2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind
dreptul la regrupare familială, Marele Ducat al Luxemburgului nu
și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive.
2) Obligă Marele Ducat al Luxemburgului la plata cheltuielilor de
judecată.

Dispozitivul
1) Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor cu putere de lege
și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei
2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind
statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen

(1) JO C 95, 28.4.2007.

