
Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

(Sprawa C-76/08)

(2008/C 92/43)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Recchia i D. Lawunmi)

Strona pozwana: Republika Malty

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że Republika Malty uchybiła swoim zobowią-
zaniom wynikającym z art. 7 dyrektywy Rady 79/409/EWG
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (1), nie spełniając prze-
słanek określonych w art. 9 tej dyrektywy odnośnie do
polowań na przepiórki (coturnix coturnix) i turkawkę (strep-
topelia turtur) w trakcie przelotu wiosennego,

— obciążenie Republika Malty kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa dotyczy zachowania wszystkich gatunków dzikiego
ptactwa, które są gatunkami rodzimymi na europejskim
obszarze państw członkowskich, do którego traktat znajduje
zastosowanie. Ustala ona środki dotyczące ochrony, zagospoda-
rowania i regulacji tych gatunków oraz ich wykorzystanie. Od
chwili przystąpienia do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.
władze maltańskie wykonywały swoje prawo do stosowania
odstępstwa zgodnie z art. 9 dyrektywy w odniesieniu do
polowań na przepiórki i turkawki w czasie przelotu wiosennego
podczas powrotu do ich miejsc gniazdowania w wielu krajach
na północ od Morza Śródziemnego. Kwestią niniejszego postę-
powania jest to, czy przepisy wprowadzające odstępstwa stoso-
wane przez władze maltańskie objęte są zakresem stosowania
art. 9, co pozwalałoby na polowania na wspomniane gatunki na
Malcie podczas przelotu wiosennego, o ile brak jest innego
zadowalającego rozwiązania.

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

Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-82/08)

(2008/C 92/44)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Enegren oraz M. Patakia)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca
2003 r. uzupełniającej statut spółdzielni europejskiej w
odniesieniu do zaangażowania pracowników (1), a w każdym
razie nie powiadamiając o nich Komisji, Republika Grecka
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej
dyrektywy,

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2003/72/WE do prawa krajo-
wego upłynął w dniu 18 sierpnia 2006 r.

(1) Dz.U. L 207 z 18.8.2003, str. 25.

Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

(Sprawa C-87/08)

(2008/C 92/45)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
P. Dejmek, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Czeska
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając wszelkich przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w
celu zastosowania się do dyrektywy Komisji 2006/73/WE z
dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonaw-
cze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i
warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa
inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże
dyrektywy (1), a w każdym razie nie przekazując ich do
wiadomości Komisji, Republika Czeska uchybiła zobowiąza-
niom ciążącym na niej na mocy art. 53 ust. 1 tej dyrektywy,

— obciążenie Republiki Czeskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy do krajowego porządku praw-
nego upłynął w dniu 31 stycznia 2007 r.

(1) Dz.U. L 241, str. 26.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2008 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Rzeczypospolitej Polskiej

(Sprawa C-423/06) (1)

(2008/C 92/46)

Język postępowania: polski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 13 lute-
go 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Królestwu Belgii

(Sprawa C-8/07) (1)

(2008/C 92/47)

Język postępowania: niderlandzki

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 69 z 24.3.2007.

Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia
30 stycznia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich

przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-22/07) (1)

(2008/C 92/48)

Język postępowania: hiszpański

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 grudnia 2007 r.
— Ter Lembeek International NV przeciwko Komisji

Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-28/07 P) (1)

(2008/C 92/49)

Język postępowania: niderlandzki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

12.4.2008C 92/24 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


