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Izrek

Izrek

1) Republika Malta s tem, da ni sporočila načrtov in usmeritev, ki se
zahtevajo v členu 11 Direktive Sveta 96/59/ES z dne 16.
septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT), ni izpolnila obveznosti iz tega
člena 11 v povezavi s členom 54 Akta o pogojih pristopa Češke
republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji
in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija.

1) Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 27.
septembra 2006 v zadevi Ferriere Nord proti Komisiji (T-153/04)
se razveljavi.

2) Republiki Malti se naloži plačilo stroškov.

2) Ničnostna tožba Ferriere Nord SpA zoper odločitvi Komisije Evropskih skupnosti, ki sta bili sporočeni z dopisom z dne 5. februarja
2004 in s telefaksom z dne 13. aprila 2004, v zvezi z neporavnanim zneskom globe, ki je bila Ferriere Nord SpA naložena z
odločbo Komisije 89/515/EGS z dne 2. avgusta 1989 v zvezi s
postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/31.553 –
Varjene jeklene mreže), ni dopustna.
3) Ferriere Nord SpA se naloži plačilo stroškov postopkov na obeh
stopnjah.

(1) UL C 56, 10.3.2007.

(1) UL C 42, 24.2.2007.

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. decembra 2007 –
Komisija Evropskih skupnosti proti Ferriere Nord SpA
(Zadeva C-516/06 P) (1)

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 29. novembra 2007 –
Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

(Pritožba — Konkurenca — Odločba Komisije — Globa —
Izvršitev — Uredba (EGS) št. 2988/74 — Zastaranje — Akt,
ki posega v položaj — Nedopustnost)

(Zadeva C-6/07) (1)

(2008/C 22/24)

(Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2002/74/ES —
Varstvo delavcev — Plačilna nesposobnost delodajalca)

Jezik postopka: italijanščina

(2008/C 22/25)
Jezik postopka: španščina

Stranki
Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: V. Di
Bucci in F. Amato, zastopnika)
Druga stranka v postopku: Ferriere Nord SpA (zastopnika: W.
Viscardini in G. Donà, odvetnika)

Stranki
Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J.
Enegren in R. Vidal Puig, zastopnika)
Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: F. Diéz Moreno,
zastopnik)

Predmet
Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne
27. septembra 2006 v zadevi Ferriere Nord SpA proti Komisiji
(T-153/04), s katero je Sodišče prve stopnje razglasilo za nični
odločitvi Komisije, ki sta bili sporočeni z dopisom z dne
5. februarja in s telefaksom z dne 13. aprila 2004, v zvezi z
neporavnanim zneskom globe, ki je bila naložena Ferriere Nord
SpA z odločbo Komisije 89/515/EGS z dne 2. avgusta 1989 v
zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/
31.553 – Varjene jeklene mreže).

Predmet
Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov,
potrebnih za uskladitev z Direktivo 2002/74/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi
Direktive Sveta 80/987/EGS o približevanju zakonodaje držav
članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti
njihovega delodajalca (UL L 270, str. 10).
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statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, ni
izpolnilo obveznosti iz te direktive.

Izrek
1) Kraljevina Španija s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh
zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo
2002/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra
2002 o spremembi Direktive Sveta 80/987/EGS o približevanju
zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne
nesposobnosti njihovega delodajalca, ni izpolnila obveznosti iz te
direktive.

2) Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 69, 24.3.2007.

2) Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 56, 10.3.2007.

Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 6. decembra 2007 –
Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu
Luksemburg
(Zadeva C-57/07) (1)

Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 29. novembra 2007 –
Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu
Luksemburg

(Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2003/86/ES —
Pravica do združitve družine — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)
(2008/C 22/27)

(Zadeva C-34/07) (1)
Jezik postopka: francoščina
(Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2003/109/ES —
Državljani tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)
Stranki
(2008/C 22/26)
Jezik postopka: francoščina

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: M.
Condou-Durande, zastopnik)
Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopnik: C.
Schiltz, zastopnik)

Stranki
Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: M.
Condou-Durande, zastopnik)

Predmet

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopnik: C.
Schiltz, zastopnik)

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov
potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta 2003/86/ES z dne 22.
septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, str.
12) v predpisanem roku.

Predmet

Izrek

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje zakonov in drugih
predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo Sveta
2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov
tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL 2004, L 16, str.
44), v predpisanem roku.

1) Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da v predpisanem roku ni
sprejelo vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z
Direktivo Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici
do združitve družine, ni izpolnilo obveznosti iz te direktive.
2) Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.

Izrek
(1) UL C 95, 28.4.2007.

1) Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da v predpisanem roku ni
sprejelo zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z
Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o

