
Zarzuty i główne argumenty

Termin na transpozycję dyrektywy 2005/45/WE upłynął w dniu
20 października 2007 r.

(1) Dz. U. L 255, s 160.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma
izba) wydanego w dniu 19 listopada 2008 r. w sprawie
T-404/05 Republika Greka przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich, wniesione w dniu 29 stycznia 2009 r. przez

Królestwo Szwecji

(Sprawa C-43/09 P)

(2009/C 69/53)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: Chara-
lambos Méïdanis i M. Tassopoulou)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącej odwołanie

— uwzględnienie niniejszej skargi jako zasadnej;

— uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro-
pejskich, wydanego w dniu 19 listopada 2008 r. w sprawie
T-405/05 Republika Grecka przeciwko Komisji, który jest
przedmiotem niniejszej skargi.

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W wyroku wydanym w dniu 19 listopada Sąd Pierwszej
Instancji Wspólnot Europejskich oddalił skargę w całości.

W uzasadnianiu odwołania od powyższego wyroku Republika
Grecka powołuje trzy zarzuty.

W ramach zarzutu pierwszego strona wnosząca odwołanie
podnosi, ze Sąd pierwszej instancji dokonał błędnej wykładni i
błędnie zastosował prawo wspólnotowe dotyczące uprawnień
Komisji ratione temporis w zakresie stosowania w danym przy-
padku korekt finansowych, oraz że wyrok ten został opatrzony
wewnętrznie sprzecznym uzasadnieniem.

Zarzut drugi opiera się na argumencie, zgodnie z którym Sąd
dokonał błędnej wykładni i błędnie zastosował prawo wspólno-
towe jeśli chodzi o zasadę niedziałania prawa wstecz w odnie-
sieniu do przepisów dotyczących obwieszczeń, oraz argumencie,
iż uzasadnienie wyroku jest w tym zakresie wewnętrznie
sprzeczne.

Zarzut trzeci odwołuje się do fakty naruszenia zasad proporcjo-
nalności prawa wspólnotowego.

Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2009 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-44/09)

(2009/C 69/54)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. van Beek, M. Karanasou-Apostolopoulou)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 2004/113/WE (1) z dnia
13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do
towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, a w
każdym razie nie powiadamiając o tych środkach 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 2004/113/WE do
prawa krajowego upłynął w dniu 21 grudnia 2007 r.

(1) Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37.
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