
Komisja twierdzi więc, że z powodu wyznaczenia obszarów 
specjalnej ochrony niewystarczającego pod względem liczby 
lub powierzchni Rumunia uchybiła zobowiązaniom, które na 
niej ciążą na mocy art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy 79/409. 

( 1 ) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2009 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-525/09) 

(2010/C 51/32) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
A. Marghelis i G. Braga da Cruz, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że poprzez brak przyjęcia przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
200/21/WE ( 1 ) z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospo
darowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobyw
czego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE, a w 
każdym razie poprzez brak poinformowania o nich Komisji, 
Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na 
niej na mocy art. 25 ww. dyrektywy. 

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin na transpozycję dyrektywy upłynął w dniu 30 kwietnia 
2008 r. 

( 1 ) Dz.U. L 102, s. 15. 

Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2009 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-526/09) 

(2010/C 51/33) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Pardo 
Quintillán i G. Braga da Cruz, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że zezwalając na odprowadzanie ścieków 
przemysłowych przez przedsiębiorstwo przemysłowe poło 
żone w strefie Matosinhos „Estação de Serviço Sobritos” bez 
odpowiedniego zezwolenia, Republika Portugalska uchybiła 
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy Rady 
91/271/EWG ( 1 ) z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczysz
czania ścieków komunalnych. 

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Do dnia wniesienia skargi Republika Portugalska nie poinfor
mowała Komisji o przyznaniu zezwolenia przedsiębiorstwu 
„Estação de Serviço Sobritos”. 

( 1 ) Dz.U. L 135, s. 40. 

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2009 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-529/09) 

(2010/C 51/34) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i 
C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiąza
niom ciążącym na nim na mocy art. 228 TFU ust. 4 oraz 
art. 2 i 3 decyzji 1999/509/WE Komisji z dnia 14 paździer
nika 1998 r. w sprawie pomocy przyznanej przez Hiszpanię 
spółkom z grupy Magefasa i spółkom będącym ich następ
cami prawnymi (Dz.U. 1999 R., l 198, s. 15), poprzez brak 
przyjęcia środków koniecznych do wykonania owej decyzji 
w odniesieniu do Industrias Domésticas, S.A. (Indosa). 

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.
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