
Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że wyłączając wszystkie kategorie instytucji z
płatności wynagrodzenia należnego twórcy za użyczenie
publiczne Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom
ciążącym na niej na mocy art. 5 w związku z art. 1 dyrek-
tywy Rady 92/100/EWG (1) z dnia 19 listopada 1992 r.;

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Przed przyjęciem dyrektywy 92/100 prawo portugalskie nie
przyznawało twórcy żadnego prawa do wynagrodzenia w przy-
padku użyczenia dzieła, w odniesieniu do którego wygasło
prawo rozpowszechniania. Obecnie prawo portugalskie przy-
znaje roszczenie o wynagrodzenie; jednakże wyłączając z
płatności wynagrodzenia wszystkie kategorie instytucji udzie-
lających użyczenia publicznego w rozumieniu dyrektywy
92/100 dokonujących użyczenia, pozbawiło ono to roszczenie
treści i uchybiło zobowiązaniom ciążącym na mocy art. 1 i 5
tej dyrektywy.

(1) Dz.U. L 346, str. 61.

Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

(Sprawa C-55/05)

(2005/C 82/37)

(Język postępowania: fiński)

W dniu 9 lutego 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich reprezentowanej przez M. Huttunena i K. Simons-
sona, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Repu-
blice Finlandii.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych lub administracyjnych koniecznych do
zastosowania się do dyrektywy 2002/84/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniającej
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa na morzu i zapobie-
gania zanieczyszczeniu morza przez statki (1) lub w każdym
razie nie powiadamiając Komisji o tych przepisach, Repu-
blika Finlandii uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej
na mocy tej dyrektywy,

2. obciążenie Republiki Finlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin do dokonania transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
23 listopada 2003 r.

(1) Dz.U. L 324 z 29.11.2002 r., str. 53.

Skarga wniesiona dnia 9 lutego 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-57/05)

(2005/C 82/38)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 9 lutego 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez Jeana-Paula Keppenne'a,
działającego w charakterze pełnomocnika, z adresem do dorę-
czeń w Luksemburgu przeciwko Republice Francuskiej.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że poprzez brak wprowadzenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbęd-
nych do zastosowania się do dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2002/46/WE z dnia 10 czerwca 2002 r. w
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich
odnoszących się do suplementów żywnościowych (1), lub w
każdym razie poprzez brak przekazania ich Komisji, Repu-
blika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy tej dyrektywy

2) obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.
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