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Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 października 
2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Austrii 

(Sprawa C-535/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywy 79/409/EWG i 92/43/EWG — Ochrona dzikiego 
ptactwa — Nieprawidłowe wyznaczenie i niewystarczająca 

ochrona prawna obszarów specjalnej ochrony) 

(2010/C 346/04) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Sauer i 
D. Recchia, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciele: E. Riedl, E. 
Pürgy i K. Drechsel, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Republika Fede
ralna Niemiec (przedstawiciele: M. Lumma i J. Möller, pełno
mocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. 
L 103, s. 1) i art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, s. 7) — 
Brak wyznaczenia jako obszaru specjalnej ochrony terenu odpo
wiedniego dla ochrony ptactwa (Hanság) i nieprawidłowe 
wyznaczenie innego terenu („Niedere Tauern”) — Brak zagwa
rantowania ochrony prawnej odpowiadającej wymogom prawa 
wspólnotowego wyznaczonym już obszarom specjalnej 
ochrony 

Sentencja 

1) Republika Austrii: 

— nie dokonując prawidłowo na podstawie kryteriów ornitologicz
nych klasyfikacji jako OSO terenu Hanság w kraju związ

kowym Burgenland i wytyczenia granic obszaru specjalnej 
ochrony Niedere Tauern w kraju związkowym Styria zgodnie 
z art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz 

— nie przyznając OSO Maltsch, Wiesengebiete im Freiwald, 
Pfeifer Anger, Oberes Donautal i Untere Traun w kraju 
związkowym Górna Austria, jak również OSO Verwall w 
kraju związkowym Vorarlberg ochrony prawnej zgodnej z 
wymogami art. 4 dyrektywy 79/409 i art. 6 ust. 2 dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w 
związku z jej art. 7, 

uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tych przepisów. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska, Republika Austrii i Republika Federalna 
Niemiec pokrywają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 51 z 23.2.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 października 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Rechtbank ’s-Gravenhage 
— Niderlandy) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV 
przeciwko Kedge Safety Systems BV, Consolidated 

Nederland BV 

(Sprawa C-185/08) ( 1 ) 

(Dyrektywa 89/106/EWG — Wyroby budowlane — Dyrek
tywa 89/686/EWG — Środki ochrony indywidualnej — 
Decyzja 93/465/EWG — Oznakowanie CE — Urządzenia 
kotwiczące chroniące przed upadkiem z wysokości przy 

pracach na dachach — Norma EN 795) 

(2010/C 346/05) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Rechtbank ’s-Gravenhage
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