
Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-516/07)

(2008/C 37/09)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
S. Pardo Quintillán, pełnomocnik)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że

— nie wyznaczając wszystkich właściwych władz w celu
stosowania zasad dyrektywy 2000/60/WE (1) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dzie-
dzinie polityki wodnej Królestwo Hiszpanii uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 3
ust. 2 i 7 tej dyrektywy,

— nie dostarczając Komisji wykazu wszystkich właściwych
władz Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom,
które na nim ciążą na mocy art. 3 ust. 8 dyrektywy
2000/60/WE,

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja wnosi skargę na podstawie art. 3 dyrektywy
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej.

Zgodnie z ust. 2, 7 i 8 tego artykułu państwa członkowskie
powinny były wyznaczyć właściwe władze w celu stosowania
zasad dyrektywy 2000/60/WE i dostarczyć Komisji wykaz właś-
ciwych władz we wskazanym terminie.

(1) Dz.U. L 327, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej

Niemiec

(Sprawa C-518/07)

(2008/C 37/10)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
C. Docksey i C. Ladenburger, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi o

— stwierdzenie, że poddając organy sprawujące kontrolę nad
przetwarzaniem danych osobowych w sektorze niepu-
blicznym w landach Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein i Thüringen nadzorowi państwowemu i w związku
z tym dokonując nieprawidłowej transpozycji wytycznej w
postaci zapewnienia „całkowitej niezależności” organów
sprawujących kontrolę nad przetwarzaniem danych Repu-
blika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym
na niej na mocy art. 28 ust. 1 zdanie drugie dyrektywy
95/46/WE (1);

— obciążenie Republiki Federalnej Niemiec kosztami postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty

Artykuł 28 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 95/46/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady zobowiązuje państwa członkowskie
do wyznaczenia „jednego lub więcej organów władzy
publicznej” odpowiedzialnych za kontrolę „stosowania na (…)
terytorium [tego państwa] przepisów przyjętych przez państwa
członkowskie na mocy niniejszej dyrektywy”, a zatem przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych. Artykuł 28 ust. 1
zdanie drugie dyrektywy ustanawia wymóg „całkowitej niezależ-
ności” wskazanych organów. Biorąc pod uwagę brzmienie tego
przepisu dyrektywa stanowi, że organy nadzorcze mają zostać
uwolnione od wpływu, tak innych organów, jak i podmiotów
spoza administracji państwowej, a zatem przepisy państw człon-
kowskich muszą wykluczać wywieranie zewnętrznego wpływu
na decyzje organów nadzorczych i ich wykonanie. Sformuło-
wanie „całkowicie” niezależny implikuje, że wykluczona
powinna zostać zależność nie tylko z każdej strony, ale również
pod każdym względem.

W związku z tym z art. 28 ust. 1 zdanie drugie dyrektywy
niezgodne jest poddanie państwowemu nadzorowi merytorycz-
nemu, prawnemu i służbowemu organów nadzorczych odpo-
wiedzialnych za kontrolę przetwarzania danych w sektorze
niepublicznym, co nastąpiło we wszystkich 16 landach Repu-
bliki Federalnej Niemiec. W zakresie, w jakim ustawy poszcze-
gólnych landów poddają organy nadzorcze w najrozmaitszych
kombinacjach tym trzem formom nadzoru ustawa każdego z
landów stanowi uchybienie przez Republikę Federalną Niemiec
zobowiązaniu ciążącemu na niej na mocy art. 28 ust. 1 zdanie
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