
Sąd Pierwszej Instancji w sposób istotny naruszył wszczęte
postępowanie poprzez niewyznaczenie skarżącej terminu na
usunięcie braków skargi z naruszeniem art. 44 § 6 regulaminu
Sadu Pierwszej Instancji, poprzez orzeczenie o niedopuszczal-
ności skargi przed wysłuchaniem skarżącej z naruszeniem
zasady kontradyktoryjności, która powinna być przestrzegana
w całym postępowaniu.

Sąd Pierwszej Instancji naruszył zasadę niedyskryminacji odma-
wiając letrado Generalitad Valenciana prawa reprezentacji,
które nie było kwestionowane we wcześniejszych sprawach
wobec przedstawicieli, którzy występowali przed sądami wspól-
notowymi w tym samym charakterze.

Skarga wniesiona w dniu 7 września 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Króle-

stwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-367/06)

(2006/C 261/26)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
N. Yerrell, pełnomocnik)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wyko-
nania dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności insty-
tucji pracowniczych programów emerytalnych oraz
nadzoru nad takimi instytucjami (1) Zjednoczone Królestwo
uchybiło swoim zobowiązaniom, ciążącym na nim na mocy
tej dyrektywy oraz

— obciążenie Zjednoczonego Królestwa kosztami postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
23 września 2005 r.

(1) Dz. U. L 235 z 23.9.2003, str. 10.

Skarga wniesiona w dniu 8 września 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-369/06)

(2006/C 261/27)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: T. Scharf i K. Gross, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, iż Republika Austrii nie dokonała transpozycji
dyrektywy Komisji 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r.
zmieniającej dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzys-
tości stosunków finansowych między państwami członkow-
skimi i przedsiębiorstwami publicznymi (1) uchybiając tym
samym zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2
dyrektywy i art. 249 akapit trzeci WE;

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął 31 lipca
2001 r.

(1) Dz.U. L 193, str. 75.

Skarga wniesiona w dniu 8 września 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-370/06)

(2006/C 261/28)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: D. Maidani i P. Andrade, działający w charakterze pełno-
mocników)

Strona pozwana: Republika Portugalska
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawoda-
wczych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych
do zastosowania się do dyrektywy 2001/24/WE (1) Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w
sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych, a
w każdym razie nie podając tych przepisów do wiadomości
Komisji, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy,

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin do wprowadzenia w życie dyrektywy upłynął dnia 5
maja 2004 r.

(1) Dz.U. L 125, str. 15.

Skarga wniesiona w dniu 14 września 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-375/06)

(2006/C 261/29)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: A. Caeiros i B. Schima, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— tytułem żądania głównego, stwierdzenie, iż nie ustanawiając
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
koniecznych w celu zastosowania się do dyrektywy
2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16
grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/82/WE w
sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii
związanych z substancjami niebezpiecznymi (1), Republika
Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 2 przywołanej dyrektywy 2003/105/WE;

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie, że nie podając
tych przepisów niezwłocznie do wiadomości Komisji,
Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na
niej ciążą na mocy art. 2 przywołanej dyrektywy
2003/105/WE;

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 1 lipca 2005 r.

(1) Dz.U. L 345, str. 97.

Skarga wniesiona w dniu 14 września 2006 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-376/06)

(2006/C 261/30)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: A. Caeiros i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— tytułem żądania głównego, stwierdzenie, iż nie ustanawiając
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
koniecznych w celu zastosowania się do dyrektywy
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko (1), Republika Portu-
galska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 13 ust. 1 przywołanej dyrektywy;

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie, że nie podając
tych przepisów niezwłocznie do wiadomości Komisji,
Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na
niej ciążą na mocy art. 13 przywołanej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 21lipca 2005 r.

(1) Dz.U. L 197, str. 30.
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