
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, Króle-
stwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na niej
na mocy art. 38 tej dyrektywy

— obciążenie Królestwa Hiszpanii 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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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przekazując do wiadomości Komisji
Wspólnot Europejskich ani programów redukcji krajowych
emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), lotnych
związków organicznych (COV) i amoniaku (NH3), ani inwen-
tarzy krajowych emisji SO2, NOx, COV oraz NH3, ani też
rocznych prognoz, co do emisji SO2, NOx, COV oraz NH3 za
rok 2010, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobo-
wiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 6 ust. 1, 2 i 3,

art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 dyrektywy
2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów
emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powie-
trza (1)

— obciążenie Wielkiego Księstwa Luksemburga kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja podnosi, że Wielkie Księstwo Luksemburga nie przeka-
zało w terminie określonym przez dyrektywę 2001/81/WE
trzech rodzajów dokumentów dotyczących określenia krajowych
poziomów emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx),
lotnych związków organicznych (COV) i amoniaku (NH3).

Po pierwsze strona pozwana naruszyła, określony w art. 6
ust. 1, 2 i 3 dyrektywy, obowiązek opracowania programów
progresywnej redukcji krajowych emisji wymienionych powyżej
zanieczyszczeń.

Po drugie i trzecie naruszyła ona w odniesieniu do tych samych
zanieczyszczeń przepis art. 7 ust. 1 i 2 w zakresie w jakim
dotyczy on opracowania corocznej aktualizacji krajowych
inwentarzy i prognoz emisji za rok 2010.

Wreszcie uchybiła ona obowiązkowi przekazania do wiado-
mości Komisji tych trzech rodzajów dokumentów w terminie
przewidzianym przez art. 8 ust. 1 i 2 dyrektywy.

(1) Dz.U. L 309, s. 22.
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