
Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

(Sprawa C-154/06)

(2006/C 131/59)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: M. Konstantinidis i K Nyberg]

Strona pozwana: Republika Finlandii

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie ustanawiając w odniesieniu do autono-
micznej prowincji Åland przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2003/108/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2003 r. (1) zmie-
niającej dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a w
każdym razie nie powiadamiając Komisji o tych przepisach,
Republika Finlandii uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na mocy tej dyrektywy;

— Obciążenie Republiki Finlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 13 sierpnia
2004 r.

(1) Dz.U. L 345, str. 106

Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2006 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

(Sprawa C-156/06)

(2006/C 131/60)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: D. Maidani i K.Simonsson)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, iż nie ustanawiając lub, co najmniej nie zawia-
damiając Komisji o przyjęciu przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto-
sowania się do dyrektywy 2002/87/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi,
zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyj-
nymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy
Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG,
92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy
98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady (1), Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które
na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

— obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin do wprowadzenia w życie dyrektywy upłynął dnia 11
sierpnia 2004 r.

(1) Dz.U. L 35 z 2003, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich/Republika Włoska

(Sprawa C-157/06)

(2006/C 131/61)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: X. Lewis, D. Recchia, pełnomocnicy]

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że ustanawiając dekret nr 558/A/04/03/RR
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 2003 r.
zezwalający na odstępstwo od przepisów wspólnotowych
dotyczących zamówień publicznych na dostawy, w odnie-
sieniu do zakupu lekkich helikopterów na potrzeby policji i
krajowej straży pożarnej przy braku wystąpienia przesłanek
mogących uzasadniać to odstępstwo, Republika Włoska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art.
2 ust. 1 lit. b, art. 6 oraz art. 9 dyrektywy 93/36/EWG, (1)

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.
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