
W swoim trzecim zarzucie Komisja podkreśla, że w braku pozy-
tywnych zmian legislacyjnych ze strony strony pozwanej,
warunek aby pracownik musiał być zatrudniony u tego samego
pracodawcy świadczącego usługi od co najmniej sześciu
miesięcy stanowi nieuzasadnione ograniczenie swobodnego
świadczenia usług.

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-220/08)

(2008/C 183/31)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
M. Condou-Durande, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2004/83/WE (1) z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla
kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpań-
stwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych
względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawar-
tości przyznawanej ochrony, Republika Grecka uchybiła
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 38 tej dyrek-
tywy

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2004/83/WE upłynął w dniu
10 października 2006 r.

(1) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 12.

Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

(Sprawa C-234/08)

(2008/C 183/32)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
H. Støvlbæk, pełnomocnik)

Strona pozwana: Irlandia

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia
20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w
dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przy-
stąpieniem Bułgarii i Rumunii (1) lub w każdym razie nie
powiadamiając o ich przyjęciu Komisji, Irlandia uchybiła
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2 tej dyrek-
tywy

— obciążenie Irlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/100/WE upłynął w dniu
1 stycznia 2007 r.

(1) Dz. U. L 363, str. 141.

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-239/08)

(2008/C 183/33)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komicja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
C. Huvelin, pełnomocnik)

Strona pozwana: Królestwo Belgii
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia
20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w
dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przy-
stąpieniem Bułgarii i Rumunii (1) lub w każdym razie nie
powiadamiając o ich przyjęciu Komisji, Królestwo Belgii
uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 2
tej dyrektywy

— obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/100/WE upłynął w dniu
przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej, tj. w dniu
1 stycznia 2007 r. Na dzień wniesienia niniejszej skargi strona
pozwana nie przyjęła wszystkich środków transpozycji dyrek-
tywy lub nie poinformowała o nich Komisji.

(1) Dz.U. L 363, str. 141.

Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu

Luksemburga

(Sprawa C-240/08)

(2008/C 183/34)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując wszystkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych
dla dostosowania się do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady
(EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących prze-
pisów socjalnych odnoszących się do działalności
w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady
88/599/EWG (1), a w każdym razie nie powiadamiając o
tych przepisach Komisji, Wielkie Księstwo Luksemburga

uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej
dyrektywy;

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/22/WE upłynął w dniu
1 kwietnia 2007 r. Jednakże do chwili wniesienia niniejszej
skargi strona skarżąca nie wprowadziła środków niezbędnych
dla dokonania transpozycji dyrektywy, a w każdym razie nie
powiadomiła o nich Komisji.

(1) Dz.U. L 102, str. 35.

Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-245/08)

(2008/C 183/35)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
P. Andrade i H. Støvlbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia
20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w
dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przy-
stąpieniem Bułgarii i Rumunii (1) lub w każdym razie nie
powiadamiając o ich przyjęciu Komisji, Republika Portu-
galska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy
art. 2 tej dyrektywy

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/100/WE upłynął w dniu
1 stycznia 2007 r.

(1) Dz. U. L 363, str. 141.
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