
Skarga wniesiona w dniu 22 września 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-352/05)

(2005/C 281/24)

(Język postępowania: grecki)

W dniu 22 września 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez radcę prawnego M. Patakia
i B. Schimę, członka Służby Prawnej Komisji, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Republice Greckiej.

Skarżąca wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych w celu zastosowania się
do dyrektywy 2003/54/EG (1) Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej
dyrektywę 96/92/EG, a w każdym razie nie powiadamiając
Komisji o tych przepisach Republika Grecka uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 1 lipca 2004 r.

(1) ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 37 - 56.

Skarga wniesiona w dniu 22 września 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-353/05)

(2005/C 281/25)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 22 września 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez Bernharda Schima i
Florence Simonetti, działających w charakterze pełnomoc-
ników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko
Wielkiemu Księstwu Luksemburga.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy dyrektywy
2003/54/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę
96/92/WE, poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do stoso-
wania tej dyrektywy, a w każdym razie poprzez niepoinfor-
mowanie Komisji o ich przyjęciu.

2) obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 1
lipca 2004 r.

(1) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37.

Skarga wniesiona w dniu 22 września 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu

Księstwu Luksemburga

(Sprawa C-354/05)

(2005/C 281/26)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 22 września 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez Muriela Hellera i Bern-
harda Schimę, działających w charakterze pełnomocników, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Wielkiemu
Księstwu Luksemburga.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy dyrektywy
2003/55/EWG (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę
98/30/WE, poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do stoso-
wania tej dyrektywy, a przynajmniej poprzez niepoinformo-
wanie Komisji o ich przyjęciu.
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