
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie podejmując wszelkich działań w celu
ustanowienia i stosowania spójnego i kompletnego systemu
norm prawnych o charakterze szczególnym, który byłby w
stanie zagwarantować zrównoważone zarządzanie i
skuteczną ochronę obszarów specjalnej ochrony zgodnie z
celami ochrony określonymi w dyrektywie Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (1), Republika Grecka uchybiła zobowiąza-
niom państwa członkowskiego, które na niej ciążą na mocy
art. 4 ust. 1 i 2 tej dyrektywy w związku z art. 4 ust. 4 tiret
pierwsze tej dyrektywy, zmienionym art. 6 ust. 2 - 4 dyrek-
tywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja opierając się na znacznej liczbie skarg, pytań poselskich
i petycji twierdzi, że Republika Grecka nie stosuje w prawidłowy
sposób przepisów dyrektywy 79/409/EWG, która przewiduje
podejmowanie działań w celu ochrony przed zanieczyszczeniem
lub pogarszaniem stanu siedlisk przyrodniczych.

Według Komisji naruszenie dyrektywy polega na braku ochrony
obszarów specjalnej ochrony (OSO) jak również na występo-
waniu działalności mogącej naruszyć integralność OSO i powo-
dować poważne negatywne konsekwencje dla celów ochrony
OSO i gatunków dla ochrony, których obszary te zostały wyzna-
czone.

Argument władz greckich jakoby istniejące ramy prawne zapew-
niały wystarczającą ochronę wszelkich gatunków dzikiego
ptactwa i ich siedlisk został odrzucony przez Komisję, która
twierdzi, że wspomniane ramy prawne nie stanowią szczegól-
nych i skutecznych instrumentów ochrony całego obszaru OSO.

(1) Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 10 maja 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-61/06) (1)

(2007/C 183/48)

Język postępowania: włoski

Prezes Trybunału izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 86 z 8.4.2006.

Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia
21 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich prze-

ciwko Republice Czeskiej

(Sprawa C-140/06) (1)

(2007/C 183/49)

Język postępowania: czeski

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 maja 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-297/06) (1)

(2007/C 183/50)

Język postępowania: grecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.
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