
Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, iż nie wydając przepisów ustawowych, wyko
nawczych i administracyjnych koniecznych w celu dostoso
wania się do dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającej ogólne 
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE ( 1 ) bądź w 
każdym razie nie powiadamiając Komisji o tych przepisach, 
Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na 
niej na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin do przetransponowania dyrektywy 2005/32/WE do 
prawa krajowego upłynął w dniu 10 sierpnia 2007 r. 

( 1 ) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29. 

Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-170/09) 

(2009/C 153/57) 

Język postępowania: francuski 

Strony 
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Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu 
zastosowania się do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finanso
wego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryz
mu ( 1 ), a w każdym razie nie informując o nich Komisji, 
Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na 
niej na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2005/60/WE upłynął w dniu 15 
grudnia 2007 r. Tymczasem pozwana do dnia wniesienia niniej
szej skargi nie przyjęła jeszcze wszystkich przepisów niezbęd
nych do transpozycji lub w każdym razie nie poinformowała o 
nich Komisji. 

( 1 ) Dz.U. L 309, s. 15. 

Skarga wniesiona w dniu 13 maja 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej 
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Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
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Strona pozwana: Republika Francuska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie ustanawiając wszystkich przepisów usta
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w 
celu zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/70/WE z 
dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej środki wykonawcze 
do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do definicji „osoby zajmującej ekspono
wane stanowisko polityczne”, jak również w odniesieniu do 
technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad 
należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z 
uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób 
sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie ( 1 ), a w 
każdym razie nie powiadamiając Komisji o ich ustanowie
niu, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym 
na niej na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2006/70/WE upłynął w dniu 15 
grudnia 2007 r. Tymczasem na dzień wniesienia niniejszej 
skargi strona pozwana nie przyjęła ciągle wszystkich środków 
niezbędnych do dokonania transpozycji dyrektywy, a w każdym 
razie nie powiadomiła Komisji o ich przyjęciu. 

( 1 ) Dz.U. L 214, s. 29. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Court of Appeal (Zjednoczone Królestwo) 
w dniu 14 maja 2009 r. — Her Majesty's Commissioners of 
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Strona skarżąca: Her Majesty's Commissioners of Revenue and 
Customs
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