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Skarga przeciwko Księstwu Liechtensteinu została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 17 sierpnia 2015 r. przez 
Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Markusa Schneidera, Clémence Perrin i Marlene Lie Hakkebo, działających 
w charakterze pełnomocników Urzędu Nadzoru EFTA, 35, Rue Belliard, 1040 Bruksela, Belgia.

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o:

1) stwierdzenie, że nie podejmując niezbędnych środków prowadzących do wykonania art. 15 i 16 aktu prawnego, 
o których mowa w punkcie 15zn rozdziału XIII załącznika II do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodar
czym (dyrektywa 2010/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości 
i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia, poprawiona), dostosowanego do Porozu
mienia protokołem 1 do tego Porozumienia, w wyznaczonym terminie, Księstwo Liechtensteinu uchybiło zobowiąza
niom ciążącym na nim na mocy art. 31 tego aktu oraz art. 7 porozumienia EOG;

2) obciążenie Księstwa Liechtensteinu kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

— skarga dotyczy niezastosowania się przez Księstwo Liechtensteinu przed dniem 11 kwietnia 2015 r. do uzasadnionej 
opinii Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 11 lutego 2015 r. dotyczącej niewdrożenia przez to państwo do krajowego 
porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości 
i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia, poprawionej, przywołanej w pkt 15zn rozdziału 
XIII załącznika II do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i dostosowanej do Porozumienia proto
kołem 1 do tego Porozumienia („akt prawny”),

— Urząd Nadzoru EFTA twierdzi, że Księstwo Liechtensteinu uchybiło zobowiązaniom wynikającym z art. 31 aktu 
prawnego oraz art. 7 Porozumienia EOG poprzez nieprzyjęcie środków niezbędnych do wdrożenia art. 15 i 16 
aktów prawnych w wyznaczonym terminie.
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