
Skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że nie wprowadzając w życie przepisów usta-
wowych, wykonawczych lub administracyjnych koniecz-
nych do uzyskania zgodności z dyrektywą 2000/34/WE (1)
z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającą dyrektywę Rady
93/104/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji
czasu pracy, w celu objęcia sektorów i działalności wyłącze-
niem z tej dyrektywy lub nie powiadamiając Komisji o tych
przepisach, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy Traktatu WE;

2) obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin do dokonania transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
1 sierpnia 2003 r.

(1) Dz.U. L 195 z 1.8.2000, str. 41.

Skarga wniesiona dnia 6 kwietnia 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-159/05)

(2005/C 132/35)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 6 kwietnia 2005 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 Wielkiemu Księstwu Luksemburga.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto-
sowania się do dyrektywy 2002/47/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgod-
nień dotyczących zabezpieczeń finansowych (1), a w każdym
razie nie powiadamiając o nich Komisji, Wielkie Księstwo
Luksemburga uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy tej dyrektywy.

2. obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy do prawa krajowego upłynął
dnia 27 grudnia 2003 r.

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

Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-161/05)

(2005/C 132/36)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 7 kwietnia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez C. Cattabrigę, członka
Służby Prawnej Komisji, przeciwko Republice Włoskiej.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że nie przekazując danych, o których mowa w
art. 15 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2847/93 (1) z dnia 12 października 1993 r. usta-
nawiającego system kontroli mający zastosowanie do
wspólnej polityki rybołówstwa, Republika Włoska uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tych prze-
pisów.

2) obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Przepisy art. 15 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1 rozporządzenia
nr 2847/93 zobowiązują Państwa Członkowskie do przeka-
zania Komisji w ściśle określonym terminie pewnych danych
za pomocą przekazu komputerowego. Władze włoskie nie
przekazały w przewidzianym terminie rzeczonych danych w
odniesieniu do lat 1999 i 2000. Republika Włoska naruszyła
zatem przewidziane w powołanych przepisach zobowiązanie
do przekazu danych.

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1.
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