
b) Komisja została bezzwłocznie i przed upływem terminu
poinformowana, iż składowanie odbywało się z opóźnie-
niem z powodu strajku, oraz że brak niezwłocznej odpo-
wiedzi Komisji zrodził po stronie Grecji uzasadnione ocze-
kiwania, że Komisja nie miała nic przeciwko opóźnieniu o
kilka dni.

Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

(Sprawa C-333/06)

(2006/C 224/58)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: J. R. Vidal Puig i K. Simonsson, działający w charakterze
pełnomocników)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie określając systemu sankcji stosowanych
w razie naruszenia przepisów rozporządzenia (WE)
nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11
lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodo-
wania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przy-
jęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia
lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (1),
Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które na nim
ciążą na mocy art. 16 tego rozporządzenia;

— obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Artykuł 16 ust. 3 rozporządzenia nr 261/2004 nakłada na
państwa członkowskie obowiązek ustanowienia skutecznych,
proporcjonalnych i odstraszających sankcji za naruszenie tego
rozporządzenia.

Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja, Króle-
stwo Szwecji — nie ustanawiając sankcji za naruszenie prze-
pisów art. 14 rozporządzenia blisko osiemnaście miesięcy po
jego wejściu w życie — nadal nie ustanowiło pełnego systemu
sankcji za naruszenie tego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 46, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-339/06)

(2006/C 224/59)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
C. Cattabriga, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wyko-
nania dyrektywy Komisji 2004/116/WE (1) z dnia 23
grudnia 2004 r. zmieniającej załącznik do dyrektywy Rady
82/471/EWG w zakresie włączenia Candida guilliermondii,
a w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji, Repu-
blika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą
na mocy art. 2 ust. 1 tej dyrektywy,

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
30 czerwca 2005 r.

(1) Dz.U. L 379, str. 81.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 czerwca 2006
r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europej-

skiej

(Sprawa C-133/04) (1)

(2006/C 224/60)

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004
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