
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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Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy do prawa krajowego upłynął w
dniu 30 grudnia 2007 r.

(1) Dz.U. 2006 L 221, s. 13.

Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-321/08)

(2008/C 223/62)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
W. Wils i E. Adsera Ribera)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2005/29/WE (1) Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczci-
wych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębior-
stwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz
zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy
97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczci-
wych praktykach handlowych”), a w każdym razie nie
powiadamiając o nich Komisji, Królestwo Hiszpanii uchybiło
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2005/29/WE upłynął w dniu
12 czerwca 2007 r.

(1) Dz.U. L 149, s. 22.

Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

(Sprawa C-322/08)

(2008/C 223/63)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Condou-Durande i J. Enegren, działający w charakterze
pełnomocników)

Strona pozwana: Królestwo Szwecji

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia
29 kwietnia 2004 r. (1) a w każdym razie nie informując o
ich przyjęciu Komisji, Królestwo Szwecji uchybiło zobowią-
zaniom, ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy;

— obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 10 października
2006 r.

(1) Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trze-
cich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z
innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawar-
tości przyznawanej ochrony (Dz.U. 2004 L 304, s. 12).

Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej

Niemiec

(Sprawa C-326/08)

(2008/C 223/64)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
W. Wils i B. Kotschy, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec
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