
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie w przewidzianym
terminie wszystkich środków koniecznych do wykonania
postanowień zawartych w art. 2 i 3 decyzji Komisji z dnia
20 grudnia 2001 w sprawie systemu pomocy wprowadzo-
nego przez Hiszpanię w 1993 r. na rzecz niektórych
nowoutworzonych przedsiębiorstw w prowincjach Álava,
Vizcaya i Guipúzcoa, dokumenty C(2001) 4448 wersja
ostateczna, (1) C(2001) 4478 wersja ostateczna (2) oraz C
(2001) 4475 wersja ostateczna, (3) a w każdym razie
poprzez niepodanie tych przepisów do wiadomości Komisji
zgodnie z art. 4, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiąza-
niom, które na nim ciążą na mocy tych decyzji i traktatu
WE;

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Ustanowiony w art. 4 decyzji termin, w trakcie którego Króle-
stwo Hiszpanii miało poinformować o środkach dotyczących
ich wykonania upłynął w dniu 1 marca 2002 r., przy czym
Komisja nie otrzymała żadnej informacji w tym względzie.

(1) Dz.U. L 77 z 24.03.2003, str. 1
(2) Dz.U. L 40 z 14.02.2003, str. 11
(3) Dz.U. L 17 z 22.01.2003, str. 20

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2006 r. — Komisja
przeciwko Estonii

(Sprawa C-178/06)

(2006/C 143/48)

Język postępowania: estoński

Strony

Strona skarżąca: Komisję Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: K. Simonsson i E. Randvere]

Strona pozwana: Republika Estonii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie powiadamiając o przepisach niezbęd-
nych dla transpozycji dyrektywy do prawa wewnętrznego

Republika Estonii uchybiła zobowiązaniom, które na niej
ciążą na podstawie dyrektywy 2002/39/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmie-
niającej dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia
na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych (1),

— obciążenie Republiki Estonii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy do prawa
wewnętrznego upłynął w dniu 31 grudnia 2002 r.

(1) Dz.U. L 176, str. 21.

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2006 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-179/06)

(2006/C 143/49)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawiciel:
D. Recchia, pełnomocnik]

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, iż z uwagi na fakt, iż gmina Altamura i region
Puglia zatwierdziły od grudnia 2000 r. zmianę planu zagos-
podarowania przestrzennego polegającą na przeprowa-
dzeniu szeregu prac budowlanych o charakterze przemy-
słowym, które mogły oddziaływać w istotny sposób na ZPS
i SICp IT 9120007 Murgia Alta i nie poddając tego przed-
sięwzięcia uprzedniej procedurze oceny wpływu, co
najmniej w odniesieniu do ZPS, Republika Włoska uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 6 ust. 3 w
związku z art. 7 dyrektywy 92/43/EWG (1)

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.
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