
2) SPI naruszył prawo poprzez uznanie się za niewłaściwy do
orzekania co do roszczeń o zapłatę kwot 118 058,46 EUR i
277 939,37 EUR wraz z kosztami zastępstwa procesowego,
w odniesieniu do których, po zawarciu przewidzianej
prawem ugody, wyczerpane zostały krajowe środki prawne.
W rezultacie wnoszący odwołanie zostali pozostawieni bez
skutecznego środka zaskarżenia i ukarani za skorzystanie z
przysługującego im na podstawie niemieckiego kodeksu
cywilnego prawa do zawarcia ugody, pomimo że wystąpiła
w tym przypadku odpowiedzialność po stronie Wspólnoty.
Wobec powyższego wnoszący odwołanie podnoszą, że SPI
wypaczył fakty i dowody, gdy uznał, że wnoszący odwołanie
nie przedstawili żadnych dowodów na okoliczność wyka-
zania roli, jaką przy zawieraniu ugody odgrywała Wspólnota
i władze rosyjskie, ani też znaczenia postępowania karnego
dla jej zawarcia.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Cypru

(Sprawa C-426/08)

(2008/C 285/51)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
H. Støvlbæk i I. Chatzigiannis)

Strona pozwana: Republika Cypru

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych koniecznych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia
20 listopada 2006 r. (1) dostosowującej niektóre dyrektywy
w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku
z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, lub w każdym razie
nie powiadamiając o ich ustanowieniu Komisji, Republika
Cypru uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy
tej dyrektywy

— obciążenie Republiki Cypru kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji tej dyrektywy do krajowego porządku
prawnego upłynął w dniu 1 stycznia 2007 r.

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

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-427/08)

(2008/C 285/52)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
H. Støvlbæk i I. Chatzigiannis)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, iż nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE (1) z
dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrek-
tywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób w związku
z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, a w każdym razie nie
powiadamiając o ich ustanowieniu Komisji, Republika
Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy
tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy do krajowego porządku praw-
nego upłynął dnia 1 stycznia 2007 r.

(1) Dz.U. L 363 z 20.12.2006 r. s 141–237.
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