
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie implementując we właściwy sposób
dyrektywy 2001/80/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych
obiektów energetycznego spalania (Dz.U. 2001 L 309,
str. 1), (zwanej dalej „dyrektywą”) w związku z działaniem
ciepłowni Phase One w elektrowni Delimara oraz elektrowni
w Marsa, Republika Malty uchybiła zobowiązaniom wynika-
jącym z art. 4 ust. 1 w związku z załącznikiem IV A, załącz-
nikiem VI A i załącznikiem VII A oraz z art. 12 w związku
z załącznikiem VIII A.2 do dyrektywy;

— obciążenie Republiki Malty kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja podnosi, że ciepłownia Phase One w elektrowni Deli-
mara nie przestrzega określonych w dyrektywie dopuszczalnych
wartości emisji ditlenku siarki, tlenków azotu i pyłu.

Wskazuje ona również, iż w odniesieniu zarówno do ciepłowni
Phase One w elektrowni Delimara, jak i elektrowni w Marsa,
Malta uchybiła zobowiązaniu do dokonywania ciągłych
pomiarów stężeń ditlenku siarki, tlenków azotu i pyłu na
podstawie art. 12 i pkt 2 części A załącznika VIII do dyrektywy.

(1) Dz.U. 2001 L 309, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu

Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-256/08)

(2008/C 197/27)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
C. O'Reilly i M. Condou-Durande, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2004/83/WE (1) z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla
kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub
bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z
innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony

oraz zawartości przyznawanej ochrony, a w każdym razie
nie informując Komisji o przyjęciu takich przepisów, Zjed-
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tej
dyrektywy;

— obciążenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin dokonania transpozycji dyrektywy do krajowego
porządku prawnego upłynął w dniu 10 października 2006 r.

(1) Dz.U. L 304, str. 12.

Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

(Sprawa C-269/08)

(2008/C 197/28)

Język postępowania: maltański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
M. Condou-Durande i K. Xuereb, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Malty

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy Rady 2004/83/WE (1) z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla
kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub
bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z
innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony
oraz zawartości przyznawanej ochrony a w każdym razie
nie informując Komisji o przyjęciu takich przepisów, Repu-
blika Malty uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na
mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Malty kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin dokonania transpozycji dyrektywy do krajowego
porządku prawnego upłynął w dniu 10 października 2006 r.

(1) Dz.U. L 304, str. 12.
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