
2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 14 maja 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Hiszpanii 

(Sprawa C-266/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2004/81/WE — Prawo pobytu obywateli państw 
trzecich będących ofiarami handlu ludźmi lub przedmiotem 
wcześniejszych działań ułatwiających nielegalną imigrację, 
którzy współpracują z właściwymi organami — Brak pełnej 
transpozycji — Brak podania do wiadomości przepisów, za 

pomocą których dokonano transpozycji) 

(2009/C 153/28) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
M. Condou-Durande i E. Adserá Ribera, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: B. Plaza 
Cruz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych 
w celu zastosowania się do dyrektywy Rady 2004/81/WE z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego 
wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami 
handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwia
jących nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi 
organami (Dz.U. L 261, str. 19) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrek
tywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, 
którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem 
działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z 
właściwymi organami oraz nie podając do wiadomości Komisji 
Wspólnot Europejskich przepisów krajowych, które powinny przy
czynić się do zapewnienia takiego dostosowania, Królestwo Hisz
panii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej 
dyrektywy. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 15.8.2008 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 maja 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Włoskiej 

(Sprawa C-313/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2003/58/WE — Prawo spółek — Decyzje i zale
cenia podawane do publicznej wiadomości — Pisma i formu
larze zamówień — Sankcje — Brak transpozycji w przepi

sanym terminie) 

(2009/C 153/29) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
E. Vesco i P. Dejmek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Bruni, 
pełnomocnik, G. Fiengo, avvocato ello Stato) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Nieprzyjęcie w określonym terminie wszystkich przepisów usta
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
wykonania art. 1 ust. 4, 5 i 6 dyrektywy 2003/58/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 czerwca 2003 r. zmie
niającej dyrektywę Rady 68/151/EWG w zakresie wymagań 
dotyczących jawności w odniesieniu do niektórych typów 
spółek (Dz.U. 2003 L 221, s. 13) 

Sentencja 

1) Nieprzyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych niezbędnych do wykonania art. 1 ust. 4, 5 i 6 dyrektywy 
2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 68/151/EWG w 
zakresie wymagań dotyczących jawności w odniesieniu do niektó
rych typów spółek Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, 
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.08.2008.
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