
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2005/51/WE (1) z dnia 7 września
2005 r. zmieniającej załącznik XX do dyrektywy
2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień
publicznych, Republika Portugalska uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy art. 3 akapit pierwszy tej
dyrektywy,

— ewentualnie, stwierdzenie, że w każdym razie nie powiada-
miając Komisji o tych przepisach, Republika Portugalska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy wska-
zanej dyrektywy,

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął dnia 31 stycznia 2006 r.

(1) Dz.U. L 257, str. 127.

Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-289/07)

(2007/C 183/44)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
A. Caeiros i D. Kukovec, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2004/17/WE (1) Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej
procedury udzielania zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i
usług pocztowych, Republika Portugalska uchybiła zobowią-
zaniom, które na niej ciążą na mocy art. 71 ust. 1 akapit
pierwszy tej dyrektywy,

— ewentualnie, stwierdzenie, że w każdym razie nie powiada-
miając Komisji o tych przepisach, Republika Portugalska
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy wska-
zanej dyrektywy,

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął dnia 31 stycznia 2006 r.

(1) Dz.U. L 134, str. 1.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza
izba) wydanego w dniu 29 marca 2007 r. w sprawie T-366/
00 Scott S.A. popierana przez Republikę Francuską prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu
14 czerwca 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-290/07 P)

(2007/C 183/45)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciel: J. Flett, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Scott SA, Republika Francuska
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