
— w odniesieniu do pilotażowego obszaru dorzeczy Serchio, z
wyłączeniem dorzeczy wschodnich Alp, północnych, środ-
kowych i południowych Apeninów,

— nie złożyła sprawozdania podsumowującego w rozumieniu
art. 15 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE z analiz wymaganych
na mocy art. 5 tej dyrektywy i

— nie przeprowadziła analiz i przeglądów wymaganych na
mocy art. 5 ust. 1;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Dyrektywa 2000/60/WE została transponowana do prawa
włoskiego dekretem legislacyjnym nr 152 z dnia 3 kwietnia
2006 r. Dekret ten wymienia w art. 64 osiem obszarów
dorzeczy: wschodnich Alp, Padu, północnych Apeninów, pilota-
żowy obszar dorzecza Serchio, obszar dorzeczy środkowych
Apeninów, północnych Apeninów, Sardynii i Sycylii.

Dyrektywa weszła w życie w dniu 22 grudnia 2000 r. Analizy i
przeglądy wymagane na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy dla tych
ośmiu obszarów dorzeczy powinny były zostać przeprowa-
dzone do dnia 21 grudnia 2004 r.

Ponadto należało przedłożyć Komisji do dnia 22 marca 2005 r.
sprawozdanie podsumowujące z analiz przeprowadzonych
zgodnie z art. 5 w odniesieniu do każdego obszaru dorzeczy,
jak przewidziano w art. 15 ust. 2 dyrektywy.

Z analizy komunikatów władz włoskich wynika natomiast, że w
odniesieniu do pięciu z ośmiu obszarów dorzeczy brakuje infor-
macji lub są niekompletne.

Republika Włoska nie przedłożyła sprawozdania podsumowują-
cego z analiz i przeglądów wymaganych na mocy art. 5 dla pilo-
tażowego obszaru dorzecza Serchio i dla części obszarów
dorzeczy wschodnich Alp, północnych, środkowych
i południowych Apeninów i uchybiła w ten sposób swoim
zobowiązaniom wynikającym z art. 15 ust. 2 dyrektywy
2000/60/WE.

Ponieważ brak jest przeciwnych informacji, Komisja stwierdza,
że Republika Włoska naruszyła poza tym swój obowiązek prze-
prowadzenia w wyznaczony terminie analiz i przeglądów
wymaganych na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi w załącznikach II i III
tej dyrektywy dla wymienionych w poprzednim akapicie
obszarów dorzeczy.

(1) Dz.U. L 327, str. 1.
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że

— wycofując z obrotu znaczną liczbę produktów wytwo-
rzonych z gatunków roślin, legalnie wyprodukowanych
lub sprzedawanych w innym państwie członkowskim, na
podstawie praktyki administracyjnej polegającej wycofy-
waniu z obrotu wszelkich produktów zawierających
gatunki roślin nieujęte w załączniku do rozporządzenia
ministra z dnia 3 października 1973 r., ponieważ uznaje
się je za produkty lecznicze sprzedawane bez obowiąz-
kowego zezwolenia,

— oraz nie informując Komisji o podjęciu takich środków,

Królestwo Hiszpanii naruszyło zobowiązania, które na nim
ciążą na mocy art. 28 i 30 WE oraz art. 1 i 4 decyzji
nr 3052/95/WE (1);

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja uważa, że wycofując z obrotu produkty wytworzone z
roślin, legalnie wyprodukowane lub sprzedawane w innych
państwach członkowskich, na podstawie praktyki administra-
cyjnej, zgodnie z którą uznaje się za produkty lecznicze
(i w związku z tym wymagające zgodnie z przepisami uzyskania
zezwolenia), wszelkie produkty zawierające gatunki roślin
nieujęte w załączniku do rozporządzenia ministra z dnia
3 października 1973 r. oraz nie informując jej o podjęciu
środków w celu wycofania z obrotu tych produktów, w terminie
45 dni od chwili ich podjęcia, Królestwo Hiszpanii uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 28 i 30 WE
oraz art. 1 i 4 decyzji nr 3052/95/WE.

(1) Decyzja nr 3052/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w
sprawie krajowych środków wprowadzających odstępstwa od zasady
swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie, Dz.U. L 321,
str. 1.
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