
— obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin na transpozycję dyrektywy upłynął w dniu 15 września 
2007 r. 

( 1 ) Dz.U. L 105, s 54. 

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu 

Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-186/09) 

(2009/C 180/55) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
M. van Beek, P. Van den Wyngaert, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do zasto
sowania 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, lub, 
w każdym razie, nie powiadamiając o nich Komisji, Zjedno
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchy
biło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrek
tywy; 

— obciążenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego upłynął 
w dniu 21 grudnia 2007 r. 

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

Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii 

(Sprawa C-189/09) 

(2009/C 180/56) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
L. Balta i B. Schöfer, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto
sowania się do dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzy
mywania generowanych lub przetwarzanych danych w 
związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łącz
ności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci 
łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE ( 1 ), a 
w każdym razie nie powiadamiając o nich Komisji, Repub
lika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na 
mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął 15 września 2007 r. W 
chwili złożenia niniejszej skargi strona pozwana nie ustanowiła 
środków koniecznych do transpozycji dyrektywy, a w każdym 
razie nie poinformowała o nich Komisji. 

( 1 ) Dz.U. L 105, s. 54. 

Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Cypryjskiej 

(Sprawa C-190/09) 

(2009/C 180/57) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
I. Chatzigiannis, A. Margelis) 

Strona pozwana: Republika Cypryjska

PL 1.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 180/33


