
W razie stwierdzenia nieważności decyzji przez Trybunał 
zdaniem Parlamentu wskazane jest jednak, by Trybunał 
skorzystał zgodnie z art. 264 akapit drugi TFUE ze swojego 
uprawnienia do utrzymania w mocy skutków zaskarżonej 
decyzji do chwili jej zastąpienia. 

( 1 ) Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks 
graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w 
kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską 
Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach 
Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 
L 111, s. 20). 

( 2 ) Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad 
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen) (Dz.U. L 105, s. 1). 

( 3 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 
2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. L 349, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Irlandii 

(Sprawa C-356/10) 

(2010/C 246/59) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Walker, 
D. Kukovec, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Irlandia 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że w ramach postępowania w sprawie udzie
lania przez Department of Agriculture and Food (Wydział 
Rolnictwa i Żywności) zamówień publicznych na znaki 
identyfikacji zwierząt, w związku ze stosowaniem kryteriów 
zdolności wykonania zamówienia przez oferentów jako 
kryteriów udzielenia zamówienia, a nie jako kryteriów 
wyboru, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na 
niej na mocy art. 53 dyrektywy 2004/18/WE ( 1 ) Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi; 

— obciążenie Irlandii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Komisja twierdzi, że kryteria udzielania zamówienia stosowane 
przez Department of Agriculture and Food obejmowały kryteria 
zastrzeżone do stosowania na etapie wyboru, to znaczy zdol
ność wykonania danego zamówienia przez oferentów i że w 
konsekwencji Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na 
niej na mocy art. 53 dyrektywy 2004/18/WE. 

( 1 ) Dz.U. L 134, s. 114. 

Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Królestwu Szwecji 

(Sprawa C-374/10) 

(2010/C 246/60) 

Język postępowania: szwedzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i 
M. Sundén, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Szwecji 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla dosto
sowania się do dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykony
wania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na 
rynku regulowanym ( 1 ), a w każdym razie nie powiada
miając o tym Komisji, Królestwo Szwecji uchybiło zobowią
zaniom państwa członkowskiego, ciążącym na nim na mocy 
tej dyrektywy; 

— obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 3 sierpnia 
2009 r. 

( 1 ) Dz.U. 2007 L 184, s. 17
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