
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao
Gómez

Strona pozwana: Consejería de Slaud y Servicios Sanitarios.

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 2 i część I rozdziału II Decreto 72/2001, wydanego
w wykonaniu postanowień art. 103 Ley 14/1986, General
de Sanidad [ustawy powszechnej 14/1986 o służbie zdrowia]
oraz art. 88 Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medica-
mento [ustawy 25/1990 z 20 grudnia o środkach leczni-
czych] mogą zostać uznane za sprzeczne z art. 43 traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską?

2) Czy załącznik III do decyzji Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios del Gobierno del Principado de Asturias [minis-
terstwa ds. zdrowia i służb sanitarnych rządu Księstwa
Asturii] może zostać uznany za sprzeczny z art. 43 traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską?

Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

(Sprawa C-79/07)

(2007/C 82/43)

Język postępowania: maltański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Condou Durande i K. Xuereb, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Malty

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 2003/110/WE z dnia 25 listo-
pada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do
celów deportacji drogą powietrzną (1), a w każdym razie nie
powiadamiając o nich Komisji, Republika Malty uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Malty kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął dnia 6 grudnia 2005 r.

(1) Dz.U. L 321, str. 26.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu
15 lutego 2007 r. — Comisión del Mercado de las Teleco-

municaciones przeciwko Administración del Estado

(Sprawa C-82/07)

(2007/C 82/44)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Supremo

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones

Strona pozwana: Administración del Estado

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 3 ust. 2 i art. 10 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE (1)
w związku z jej motywem 11 zobowiązują państwa człon-
kowskie do rozdzielenia pomiędzy różne organy „funkcji
regulacyjnych” i „operacyjnych” w dziedzinie przydzielania
krajowych zasobów numeracyjnych i zarządzania krajowymi
planami numeracyjnymi?

2) Czy jeżeli państwo członkowskie, dokonując inkorporacji
dyrektywy 2002/21/WE do swojego wewnętrznego
porządku prawnego, powierzyło wyspecjalizowanemu orga-
nowi przydzielanie krajowych zasobów numeracyjnych i
zarządzanie krajowymi planami numeracyjnymi, może ono
jednocześnie ograniczyć kompetencje tego organu w tej dzie-
dzinie, powierzając je innym organom lub samej admini-
stracji państwowej, tak, iż w istocie różne organy zarządzają
tymi zasobami wspólnie?

(1) Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i
usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), Dz.U. 108,
str. 33.

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-86/07)

(2007/C 82/45)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Condou-Durande oraz E. De Persio, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawoda-
wczych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
zastosowania się do dyrektywy Rady 2003/110/WE (1) z
dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypad-
kach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną, a w
każdym razie nie przekazując Komisji tych przepisów, Repu-
blika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą
na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
5 grudnia 2005 r.

(1) Dz.U. L 321, str. 26.

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

(Sprawa C-87/07)

(2007/C 82/46)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Condou Durande i K. Xuereb, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Malty

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych mających na celu zasto-
sowanie się do dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia
22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (1)
lub przynajmniej nie powiadamiając o nich Komisji, Repu-
blika Malty uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na
mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Malty kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 3 grudnia
2005 r.

(1) Dz.U. L 251, str. 12.

Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-91/07)

(2007/C 82/47)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Condou-Durande i E. De Persio, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia
22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (1)
lub w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji,
Republika Włoska uchybiła swoim zobowiązaniom, które na
niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na transpozycję dyrektywy 2003/86/WE upłynął w dniu
3 października 2005 r.

(1) Dz. U. L 251, str. 12.
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