
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2005/68/WE (1) Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie
reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady
73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i
2002/83/WE, a w każdym razie nie powiadamiając o nich
Komisji, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które
na niej ciążą na mocy tej dyrektywy,

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2005/68/WE z
dnia 16 listopada 2005 r. do prawa krajowego upłynął w dniu
10 grudnia 2007 r.

(1) Dz.U. L 323 z dnia 9.12.2005 r., s. 1.

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-10/09)

(2009/C 55/33)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
C. Cattabriga i M. Teles Romão, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że poprzez brak przyjęcia przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
wykonania dyrektywy Komisji 2006/86/WE (1) z dnia
24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę
2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania
o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz
niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania,
przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystry-
bucji tkanek i komórek ludzkich, a w każdym razie poprzez
brak poinformowania Komisji o ich przyjęciu, Republika
Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na
mocy tej dyrektywy.

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
1 września 2007 r.

(1) Dz.U. L 294, s. 32.

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-11/09)

(2009/C 55/34)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
C. Cattabriga i M. Teles Romão, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że poprzez brak przyjęcia przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do
wykonania dyrektywy Komisji 2006/17/WE (1) z dnia
8 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę
2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie-
sieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących
dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich, a
w każdym razie poprzez brak poinformowania Komisji o
ich przyjęciu, Republika Portugalska uchybiła zobowiąza-
niom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy.

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu
1 listopada 2006 r.

(1) Dz.U. L 38, s. 40.
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