
Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-258/06)

(2006/C 178/45)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisję Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: R. Vidal Puig i N. Yerrell)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
pośrednictwa ubezpieczeniowego (1), a w każdym razie
poprzez niepodanie ich do wiadomości Komisji, Królestwo
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na
mocy tej dyrektywy

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin wyznaczony na dostosowanie wewnętrznego porządku
prawnego do dyrektywy 2002/92/WE upłynął w dniu 15
stycznia 2005 r.

(1) Dz.U. 2003 L 9, str. 3.

Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Nider-

landów

(Sprawa C-259/06)

(2006/C 178/46)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: D. Maidani i W. Wils, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nieprzyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2002/87/WE (1) z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi,
zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyj-
nymi konglomeratu finansowego i zmieniającej 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,
lub niepowiadamiając Komisji o przepisach ustanowionych
w tym celu, Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiąza-
niom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
11 sierpnia 2004 r.

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

Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 23
marca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna-Włochy)) — Impresa Portuale di

Cagliari Srl przeciwko Tirrenia di Navigazione SpA

(Sprawa C-174/03) (1)

(2006/C 178/47)

Język postępowania: włoski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 213 z 6.9.2003
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