
2) Gdyby odpowiedź na powyższe pytanie była przecząca, czy
zastrzeżenia dokonane przez państwo wykonania pozwalają
temu państwu na stosowanie konwencji z dnia 27 września
1996 r., a więc wcześniejszej niż dzień 1 stycznia 2004 r.,
lecz która weszła w życie w tym państwie wykonania po
dniu 1 stycznia 2004 r., o którym mowa w art. 32 decyzji
ramowej?

(1) Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wyda-
wania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190, s. 1).

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-297/08)

(2008/C 223/55)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Zadra, D. Recchia i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując w odniesieniu do regionu
Kampania wszelkich środków niezbędnych dla zapewnienia
odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów bez zagra-
żania zdrowiu ludzkiemu i bez szkodzenia środowisku, a w
szczególności nie tworząc odpowiedniej zintegrowanej sieci
urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, Republika Włoska
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 4 i
5 dyrektywy 2006/12/WE (1) Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja wnosi w skardze o stwierdzenie uchybienia Republiki
Włoskiej w postaci braku stworzenia w regionie Kampania
odpowiedniej zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania
odpadów, które umożliwiłyby samowystarczalność w zakresie
unieszkodliwiania odpadów uwzględniającą kryterium bliskości.
Podnoszone uchybienie — jak przyznały same władze włoskie

w oficjalnych komunikatach — jest źródłem zagrożenia dla
zdrowia ludzkiego i stanowi w konsekwencji naruszenie art. 4 i
5 dyrektywy 2006/12/WE.

(1) Dz.U. L 114, s. 9.

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej
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Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
N. Yerrell i I. Chatzigiannis)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając, a w każdym razie nie
przekazując Komisji przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do
dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków
wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG)
nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących
się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej
dyrektywę Rady 88/599/EWG (1), Republika Grecka uchybiła
zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy,

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin wyznaczony na dokonanie transpozycji dyrektywy do
wewnętrznego porządku prawnego upłynął w dniu 1 kwietnia
2007 r.

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 35.
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