
Trybunał Sprawiedliwości na swym zgromadzeniu w dniu
15 stycznia 2008 r. sporządził następującą listę, o której mowa
w art. 11c § 2 akapit pierwszy regulaminu, w celu ustalenia
składu pierwszej izby:

A. Tizzano

J.-J. Kasel

A. Borg Barthet

E. Levits

M. Ilešič

Trybunał Sprawiedliwości na swym zgromadzeniu w dniu
15 stycznia 2008 r. sporządził następującą listę, o której mowa
w art. 11c § 2 akapit drugi regulaminu, w celu ustalenia składu
piątej izby:

A.Borg Barthet

M. Ilešič

E. Levits

J.-J. Kasel

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

(Sprawa C-532/03) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Zamówienia publiczne — Artykuły 43 WE i 49 WE —
Transport ratowniczy zapewniany przy pomocy ambulansów

ratunkowych)

(2008/C 51/05)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
K. Wiedner i X. Lewis, pełnomocnicy, oraz J. Flynn, QC)

Strona pozwana: Irlandia (Przedstawiciele: D. O'Hagan, pełno-
mocnik, A. Collins, SC i E. Regan, SC oraz C. O'Toole, barrister)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Królestwo Nider-
landów (Przedstawiciele: H. G. Sevenster, C. Wissels oraz przez
P. van Ginneken, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 43 i 49 WE — Przepisy dotyczące świadczenia usług
transportu ratowniczego zapewnianego przy pomocy ambu-
lansów ratunkowych — Obowiązek uprzedniego ogłoszenia —
Zasady przejrzystości, równości i niedyskryminacji

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 85 z 3.4.2004.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

(Sprawa C-418/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 79/409/EWG — Ochrona dzikiego ptactwa —
Artykuły 4 i 10 — Transpozycja i stosowanie — IBA 2000
— Znaczenie — Jakość danych — Kryteria — Swoboda
uznania — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk
przyrodniczych i dzikiej fauny i flory — Artykuł 6 —

Transpozycja i stosowanie)

(2008/C 51/06)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
B. Doherty i M. van Beek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: D. O'Hagan, pełno-
mocnik, E. Cogan, Barrister, G. Hogan SC)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Grecka (przed-
stawiciel: E. Skandalou, pełnomocnik) Królestwo Hiszpanii
(przedstawiciel: N. Díaz Abad, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 4 i 10 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia
2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.
L 103, str. 1) — Naruszenie art. 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 str. 7)
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Sentencja

1) Nie dokonując od dnia 6 kwietnia 1981 r. klasyfikacji zgodnie z
art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia
1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103,
str. 1), zmienionej między innymi dyrektywą Komisji 97/49/WE z
dnia 29 lipca 1997 r., ogółu najbardziej odpowiednich terenów
pod względem liczby i powierzchni dla ochrony gatunków ujętych w
załączniku I z wyjątkiem terenów mających na celu ochronę gęsi
biołoczelnej żółtodziobej (Anser albifrons flavoirostris), jak również
dla występujących regularnie gatunków wędrownych nieujętych w
załączniku I, z wyjątkiem terenów przeznaczonych do ochrony czajki
(Vanellus vanellus), krwawodzioba (Tringa totanus), bekasa
(Gallinago gallinago) i kulika wielkiego (Numenius arquata);

— nie zapewniając od dnia 6 kwietnia 1981 r. stosowania art. 4
ust. 4 zdanie pierwsze dyrektywy 79/409, zmienionej dyrek-
tywą 97/49, do obszarów, które nie zostały jeszcze sklasyfiko-
wane jako OSO na podstawie tej dyrektywy;

— nie dokonując pełnej i prawidłowej transpozycji i nie stosując w
ten sam sposób art. 4 ust. 4 zdanie drugie tej dyrektywy
79/409, zmienionej dyrektywą 97/49;

— nie podejmując wszystkich działań koniecznych w celu dostoso-
wania się do art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory w stosunku do OSO sklasyfikowanych
na podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy 79/409, zmienionej
dyrektywą 97/49, lub uznanych na podstawie art. 4 ust. 2 tej
dyrektywy;

— nie podejmując wszystkich działań koniecznych w celu dostoso-
wania się do art. 6 ust. 2 dyrektywy 92/43 w odniesieniu do
wykorzystywania wszystkich terenów wchodzących w zakres tego
przepisu w celach rekreacyjnych;

— nie podejmując wszystkich działań koniecznych w celu dostoso-
wania się do art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 92/43 w odniesieniu
do planów;

— nie podejmując wszystkich koniecznych działań w celu dostoso-
wania się do art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43 w odniesieniu do
zezwoleń na realizację przedsięwzięć z zakresu akwakultury;

— nie podejmując koniecznych działań w celu dostosowania się do
art. 6 ust. 2-4 dyrektywy 92/43 w odniesieniu do prac konser-
wujących kanały odpływowe na terenie OSO Glen Lough;

— nie podejmując wszelkich działań w zakresie dostosowania się
do art. 10 dyrektywy 79/409, zmienionej dyrektywą 97/49,

Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy
art. 4 ust. 1, 2 i 4 i art. 10 dyrektywy 79/409, zmienionej dyrek-
tywą 97/49, jak również art. 6 ust. 2-4 dyrektywy 92/43.

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.

3) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania.

4) Republika Grecka i Królestwo Hiszpanii ponoszą własne koszty.

(1) Dz.U. C 6 z 8.1.2005.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r.
— Królestwo Szwecji przeciwko IFAW Internationaler
Tierschutz-Fonds gGmbH, dawniej Internationaler
Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH, Królestwu Danii,
Królestwu Niderlandów, Zjednoczonemu Królestwu
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-64/05 P) (1)

(Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 1049 — Publiczny
dostęp do dokumentów instytucji — Dokumenty pochodzące
od państwa członkowskiego — Sprzeciw tego państwa człon-
kowskiego wobec rozpowszechniania tych dokumentów —

Zakres obowiązywania art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia)

(2008/C 51/07)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Królestwo Szwecji (przedstawiciel:
K. Wistrand, pełnomocnik)

Interwenienci po stronie wnoszącej odwołanie: Republika Finlandii
(przedstawiciele: E. Bygglin i A. Guimaraes-Purokoski, pełno-
mocnicy)

Druga strona postępowania: IFAW Internationaler Tierschutz-
Fonds gGmbH, dawniej Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW)
GmbH (przedstawiciel: S. Crosby, solicitor i R. Lang, avocat),
Królestwo Danii (przedstawiciel: B. Weis Fogh, pełnomocnik),
Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: H.G. Sevenster, C.M.
Wissels i M. de Grave, pełnomocnicy), Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: S. Nwao-
kolo i V. Jackson, pełnomocnicy oraz J. Stratford, barrister),
Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Docksey i
P. Aalto, pełnomocnicy)

Interwenienci po drugiej stronie: Królestwo Hiszpanii (przedstawi-
ciele: I. del Cuvillo Contreras i A. Sampol Pucurull, pełnomoc-
nicy)
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