
Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-308/08)

(2008/C 223/59)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
S. Pardo Quintillán i D. Recchia, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że w związku z przedsięwzięciem poprawy
stanu drogi wiejskiej łączącej Villamanrique de la Condesa
(prowincja Sevilla) z El Rocío (prowincja Huelva) Królestwo
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory (1), będącej przedmiotem wykładni Trybunału
Sprawiedliwości w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r. wyda-
nego w sprawie C-117/03 oraz wyroku z dnia 14 września
2006 r. wydanego w sprawie C-244/05, jak również zobo-
wiązaniom, które wynikają z art. 12 ust. 4 przywołanej
dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja twierdzi, że realizując przedsięwzięcie poprawy stanu
drogi wiejskiej łączącej Villamanrique de la Condesa (prowincja
Sevilla) z El Rocío (prowincja Huelva), przy czym nie podej-
mując odpowiednich środków ochrony, Królestwo Hiszpanii
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy dyrek-
tywy 92/43/EWG, będącej przedmiotem wykładni Trybunału
Sprawiedliwości w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r. wydanego
w sprawie C-117/03 oraz wyroku z dnia 14 września 2006 r.
wydanego w sprawie C-244/05, jak również zobowiązaniom,
które wynikają z art. 12 ust. 4 przywołanej dyrektywy.

(1) Dz.U. L 206, s. 7.

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu

Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-312/08)

(2008/C 223/60)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
H. Støvlbæk, pełnomocnik)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia 20 listo-
pada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dzie-
dzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystą-
pieniem Bułgarii i Rumunii (1), a w każdym razie nie infor-
mując o ich przyjęciu Komisji, Zjednoczone Królestwo Wiel-
kiej 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 transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 1 stycznia
2007 r.

(1) Dz.U. L 363, s. 141.

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-313/08)

(2008/C 223/61)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
E. Vesco i P. Dejmek, występujący w charakterze pełnomoc-
ników)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nieprzyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wyko-
nania art. 1 ust. 4, 5 i 6 dyrektywy 2003/58/WE (1) Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 czerwca 2003 r.
zmieniającej dyrektywę Rady 68/151/EWG w zakresie
wymagań dotyczących jawności w odniesieniu do niektórych
typów spółek, lub w każdym przypadku, niepowiadamiając
o tym Komisji, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.
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