
Zarzuty i główne argumenty

Komisja stwierdza, że wymienione porozumienia o powie-
rzeniu rzeczonych usług stanowią zamówienia publiczne na
usługi, których udzielenie w sposób bezpośredni, bez odwoły-
wania się do jakiegokolwiek przetargu, narusza wspólnotowe
prawo zamówień publicznych.

(1) Dz. U. L 209 z 24.07.1992 str. 1
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, iż nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i
Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (1) i
2003/108/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrek-
tywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego (2), a w każdym razie nie podając
tych przepisów do wiadomości Komisji, Malta uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tych
dyrektyw.

— obciążenie Republiki Malty kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłyną w dniu 13 sierpnia
2004 r.

(1) Dz.U. L 37 z 13.02.2003, str. 24
(2) Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 106

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2006 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

(Sprawa C-137/06)

(2006/C 131/55)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: A. Alcover San Pedro i D. Lawunmi, pełnomocnicy]

Strona pozwana: Iralandia

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, iż nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środo-
wisku (1), a w każdym razie nie podając tych przepisów do
wiadomości Komisji, Irlandia uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy art. 14 tej dyrektywy

— obciążenie Irlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 18 lipca 2004 r.

(1) Dz.U. L 189, str. 12
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