
Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego
upłynął dnia 24 lipca 2003 r.

(1) Dz.U. L 108 z dnia 24 kwietnia 2002, str. 7.

Skarga wniesiona dnia 14 czerwca 2004 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-251/04)

(2004/C 201/24)

Dnia 14 czerwca 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko
Republice Greckiej sporządzona przez Komisję Wspólnot Euro-
pejskich reprezentowaną przez Georgiosa Zavvosa i Knuta
Simonssona, ze służby prawnej Komisji.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom
które na niej ciążyły na mocy art. 1 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3577/92 (1) z dnia 7 grudnia 1992 r. dotyczącego
stosowania zasady swobody świadczenia usług w trans-
porcie morskim w obrębie Państw Członkowskich (kabotaż
morski) poprzez dopuszczenie do świadczenia usług holow-
niczych na pełnym morzu jedynie statków pływających pod
banderą grecką.

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Obowiązujące przepisy greckiego ustawodawstwa są niezgodne
z art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3577/92.

(1) Dz.U. L 364 z 12 grudnia 1992, str. 7.

Skarga wniesiona dnia 14 czerwca 2004 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-252/04)

(2004/C 201/25)

Dnia 14 czerwca 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko
Republice Greckiej sporządzona przez Komisję Wspólnot Euro-
pejskich, reprezentowaną przez Georgiosa Zavvosa i Michaela
Shottera, ze służby prawnej Komisji.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom
które na niej ciążyły na mocy dyrektywy 2002/22/WE (1)
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w
sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i
usługami łączności elektronicznej praw użytkowników
(dyrektywa o usłudze powszechnej) poprzez brak przyjęcia
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
niezbędnych do wykonania tej dyrektywy, a w każdym
razie poprzez brak powiadomienia Komisji o tych przepi-
sach.

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego
upłynął dnia 24 lipca 2003 r.

(1) Dz.U. L 108 z dnia 24 kwietnia 2002, str. 51.

Skarga wniesiona dnia 14 czerwca 2004 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-253/04)

(2004/C 201/26)

Dnia 14 czerwca 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko
Republice Greckiej sporządzona przez Komisję Wspólnot Euro-
pejskich, reprezentowaną przez Georgiosa Zavvosa i Michaela
Shottera, ze służby prawnej Komisji.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom
które na niej ciążyły na mocy dyrektywy 2002/21/WE (1)
Parlamentu Europejskiego i Rady z z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług
łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) poprzez brak
przyjęcia przepisów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych niezbędnych do wykonania tej dyrektywy, a w
każdym razie poprzez brak powiadomienia Komisji o tych
przepisach.

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego
upłynął dnia 24 lipca 2003 r.

(1) Dz.U. L 108 z dnia 24 kwietnia 2002, str. 33.
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