
Sentencja 

1) Nie podejmując niezbędnych środków w celu zagwarantowania, że 
właściwe organy dopilnują, poprzez pozwolenia wydawane zgodnie 
z art. 6 i 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowa
nego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skody
fikowana) lub, w stosownych przypadkach, przez ponowne rozwa 
żenie warunków oraz, jeśli to konieczne, przez ich uaktualnienie, 
aby istniejące instalacje, w rozumieniu art. 2 ust. 4 wspomnianej 
dyrektywy, były eksploatowane zgodnie z wymogami art. 3, 7, 9, 
10 i 13, art. 14 lit. a) i b) i art. 15 ust. 2 tej dyrektywy, 
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 5 ust. 1 tej dyrektywy. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 100 z 17.4.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 marca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Słowenii 

(Sprawa C-365/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Kontrola zanieczyszczeń — Dopuszczalne wartości stężenia 

pyłu PM10 w powietrzu) 

(2011/C 152/15) 

Język postępowania: słoweński 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: D. Kukovec, 
pełnomocnik) 

Strona pozwana: Republika Słowenii (przedstawiciel: N. Pintar 
Gosenca, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 
kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i 
ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz.U. L 163, s. 41) oraz art. 
13 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152, s. 1) 
— Brak podjęcia koniecznych działań w tym celu, aby stężenie 
pyłu PM 10 w powietrzu nie przekraczało ustalonych wartości 
dopuszczalnych 

Sentencja 

1) Przekraczając w latach 2005–2007 dopuszczalne wartości rocz
nego i dziennego stężenia pyłu PM 10 w powietrzu, Republika 

Słowenii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy 
art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 
1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w 
otaczającym powietrzu. 

2) Republika Słowenii zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 marca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-375/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państw członkowskiego — Dyrek
tywa 2007/36/WE — Wykonywanie niektórych praw akcjo
nariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym — Brak 

transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2011/C 152/16) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i 
E. Adsera Ribera, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: F. Díez 
Moreno, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Nieu
stanowienie lub nieprzekazanie w wyznaczonym terminie prze
pisów niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 
2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy 
spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.U. L 184, s. 17) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w przewidzianym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania 
niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regu
lowanym, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na 
nim ciążą na mocy art. 15 tej dyrektywy 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 274 z 9.10.2010.
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