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Domslut

Domslut

1) Republiken Malta har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter
enligt artikel 11 i rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september
1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade
terfenyler (PCB/PCT), jämförd med artikel 54 i akten om villkoren
för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns,
Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns,
Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och
Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till
grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen,
genom att inte lämna underrättelse om de planer och utkast som
krävs enligt artikel 11 i nämnda direktiv.

1) Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den
27 september 2006 i mål T-153/04, Ferriere Nord mot kommissionen, upphävs.

2) Republiken Malta skall ersätta rättegångskostnaderna.

2) Ferriere Nord SpA:s talan om ogiltigförklaring av Europeiska gemenskapernas kommissions beslut, meddelade genom postförsändelse
av den 5 februari 2004 och genom telefaxmeddelande av den
13 april 2004, angående den resterande skulden avseende de böter
som ålagts Ferriere Nord SpA genom kommissionens beslut
89/515/EEG av den 2 augusti 1989 om ett förfarande enligt
artikel 85 i EEG fördraget (IV/31.553 – Svetsade armeringsnät)
avvisas.
3) Ferriere Nord SpA skall ersätta rättegångskostnaderna i båda
instanserna.

(1) EUT C 56, 10.3.2007.

(1) EUT C 42, 24.2.2007.

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 december
2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot
Ferriere Nord SpA
(Mål C-516/06 P) (1)

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 29 november
2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot
Konungariket Spanien

(Överklagande — Konkurrens — Kommissionens beslut —
Böter — Verkställighet — Förordning (EEG) nr 2988/74 —
Preskription — Rättsakt som går någon emot — Avvisning)

(Mål C-6/07) (1)

(2008/C 22/24)

(Fördragsbrott — Direktiv 2002/74/EG — Skydd för arbetstagare — Arbetsgivarens insolvens)

Rättegångsspråk: italienska

(2008/C 22/25)
Rättegångsspråk: spanska

Parter
Klagande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V.
Di Bucci och F. Amato)
Övrig part i målet: Ferriere Nord SpA (ombud: W. Viscardini och
G. Donà, avvocati)

Saken
Överklagande av förstainstansrättens dom (första avdelningen)
av den 27 september 2006 i mål T-153/04, Ferriere Nord mot
kommissionen, genom vilken förstainstansrätten ogiltigförklarade kommissionens beslut, vilka meddelades genom en postförsändelse av den 5 februari 2004 och genom ett telefaxmeddelande av den 13 april 2004, angående den resterande skulden
avseende de böter som ålagts Ferriere Nord SpA genom
kommissionens beslut 89/515/EEG av den 2 augusti 1989 om
ett förfarande enligt artikel 85 i EEG fördraget (IV/31.553 –
Svetsade armeringsnät)

Parter
Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J.
Enegren och R. Vidal Puig)
Svarande: Konungariket Spanien (ombud: F. Díez Moreno)

Saken
Fördragsbrott – Underlåtelse att inom den föreskrivna fristen
vidta nödvändiga åtgärder för att följa Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002 om
ändring av rådets direktiv 80/987/EEG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid
arbetsgivarens insolvens (EGT L 270, s. 10)
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2) Storhertigdömet Luxemburg skall ersätta rättegångskostnaderna.

Domslut
1) Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG av den
23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 80/987/EEG
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för
arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens, genom att inte inom
den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa direktivet.

(1) EUT C 69, 24.3.2007.

2) Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna.
Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 6 september
2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot
Storhertigdömet Luxemburg

(1) EUT C 56, 10.3.2007.

(Mål C-57/07) (1)
(Fördragsbrott — Direktiv 2003/86/EG — Rätt till familjeåterförening — Underlåtenhet att införliva inom den föreskriva fristen)
Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 29 november
2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot
Storhertigdömet Luxemburg

(2008/C 22/27)
Rättegångsspråk: franska

(Mål C-34/07) (1)
(Fördragsbrott — Direktiv 2003/109/EG — Varaktigt bosatta
tredjelandsmedborgare — Underlåtenhet att införliva inom
den föreskrivna fristen)
(2008/C 22/26)

Parter
Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M.
Condou-Durande)

Rättegångsspråk: franska
Svarande: Storhertigdömet Luxemburg (ombud: C. Schiltz)

Parter
Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M.
Condou-Duande)
Svarande: Storhertigdömet Luxemburg (ombud: C. Schiltz)

Saken
Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen
ha antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga
för att följa rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november
2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
(EUT L 16, 2004, s. 44)

Domslut
1) Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november
2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
genom att inte inom föreskriven tidsfrist anta de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Saken
Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen
vidta nödvändiga åtgärder för att följa rådets direktiv
2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, s. 12)

Domslut
1) Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september
2003 om rätt till familjeåterförening genom att inte inom den
föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa direktivet.
2) Storhertigdömet Luxemburg skall ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 95, 28.4.2007.

