
Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2005 r. przez Króle-
stwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-139/05)

(2005/C 115/30)

(Język postępowania: hiszpański)

W dniu 29 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Królestwa Hiszpanii,
reprezentowanego przez Enrique Braquehaisa Conesę, Abogado
del Estado, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko
Radzie Unii Europejskiej.

Królestwo Hiszpanii wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE)
nr 27/2005 (1) z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalającego wiel-
kości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z
nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup
zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych
Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych
na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe, w
zakresie, w jakim nie przyznaje ono Hiszpanii kwot odpo-
wiadających możliwościom połowowym, które były przed-
miotem podziału na Morzu Północnym przed przystąpie-
niem.

2. obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zarzuty i główne argumenty są identyczne jak w sprawie C-
133/04 (2).

(1) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1.
(2) Dz.U. C 106 z 30.4.2004, str.38.

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2005 r. przez Króle-
stwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-141/05)

(2005/C 115/31)

(Język postępowania: hiszpański)

W dniu 29 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Królestwa Hiszpanii,
reprezentowanego przez Enrique Braquehaisa Conesa, Abogado
del Estado, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko
Radzie Unii Europejskiej.

Królestwo Hiszpanii wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE)
nr 27/2005 (1) z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalającego wiel-
kości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z
nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup
zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych
Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych
na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe, w
zakresie, w jakim nie przyznaje ono określonych kwot flocie
hiszpańskiej na wodach terytorialnych Wspólnoty na Morzu
Północnym i Morzu Bałtyckim;

2. obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zarzuty i podstawowe argumenty są identyczne jak w sprawie
C-134/04 (2).

(1) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1.
(2) Dz.U. C 106 z 30.4.2004, str.39.

Skarga wniesiona dnia 6 kwietnia 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

(Sprawa C-160/05)

(2005/C 115/32)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 6 kwietnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez D. Maidani, działającej w
charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu przeciwko Republice Francuskiej.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto-
sowania się do tej dyrektywy, a w każdym razie nie powia-
damiając o nich Komisji, Republika Francuska uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy dyrektywy
Rady 2002/47/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących
zabezpieczeń finansowych.

2. obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2002/47/WE do prawa krajo-
wego upłynął dnia 27 grudnia 2003 r.

(1) Dz.U. L 168 z 27.6.2002, str. 43

Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Francuskiej

(Sprawa C-164/05)

(2005/C 115/33)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 8 kwietnia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez D. Maidani i H.
Støvlbæka, działających w charakterze pełnomocników, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Republice
Francuskiej.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że nie przyjmując lub w każdym razie nie
informując Komisji o przyjęciu przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wyko-
nania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r. zmieniającej dyrek-
tywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego
systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrek-
tywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG,
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG,
80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG,

85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki
ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej,
architekta, farmaceuty i lekarza (1), Republika Francuska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej
dyrektywy;

2. obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Termin transpozycji dyrektywy do krajowego porządku praw-
nego upłynął dnia 1 stycznia 2003 r.

(1) Dz.U. L 206 z 31.07.2001, str. 1.

Wykreślenie spraw połączonych C-426/03, C-427/03, C-
428/03 i C-429/03 (1)

(2005/C 115/34)

(Język postępowania: włoski)

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2004 r. Prezes Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie
spraw połączonych C-426/03, C-427/03, C-428/03 i C-429/03
(wnioski Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara o
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): GE.M.E.G Srl
przeciwko Comune di Carrara CERIT SpA (C-426/03), OMYA
SpA przeciwko Comune di Carrara (C-427/03), Roberto Loren-
zoni przeciwko Comune di Carrara Bipielle Riscossioni SpA (C-
428/03) i DUEGI TRASPORTI Srl przeciwko Comune di
Carrara (C-429/03)

(1) Dz.U. C 21 z 24.01.2004
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