
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wyko-
nania dyrektywy 2002/92/WE (1) Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa
ubezpieczeniowego, a w każdym razie nie powiadamiając o
tych przepisach Komisji Republika Grecka uchybiła zobo-
wiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 16 tej dyrek-
tywy;

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął dnia 14 stycznia 2005
r.

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.2003, str. 3.

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-313/06)

(2006/C 212/42)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: D. Lawunmi i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych administracyjnych w celu zastosowania się
do dyrektywy 2004/26/WE (1) Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę
97/68/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących
ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z
silników spalinowych montowanych w maszynach samo-
jezdnych nieporuszających się po drogach, Republika
Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 3 ust. 1 tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2004/26/WE upłynął w dniu
20 maja 2005 r.

(1) Dz.U. L 146, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-317/06)

(2006/C 212/43)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedsta-
wiciel(-e): J. Energen i R. Vidal Puig)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustana-
wiającej ogólne ramowe warunki informowania i przepro-
wadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Euro-
pejskiej (1), a w każdym razie nie powiadamiając o tych
przepisach Komisji, Królestwo hiszpanii uchybiło zobowią-
zaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji Dyrektywy 2002/14/WE upłynął w dniu
23 marca 2005 r.

(1) Dz.U. L 80, str. 29.
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