C 100/24

CS

Úřední věstník Evropské unie

2) Představují vnitrostátní ustanovení, která nařizují použití
vzoru evropského pasu ve smyslu rozhodnutí č. 2003/803
také jako doklad o identifikaci a registraci pro psy a přitom
stanoví, že třetí osoby mohou prostřednictvím identifikač
ních etiket provádět změny v záznamech týkajících se ozna
čení vlastníka a zvířete v částech I až III takového pasu,
technické předpisy ve smyslu článku 1 směrnice Evrop
ského parlamentu a Rady 98/34 (3) ze dne 22. června
1998 o postupu při poskytování informací v oblasti
norem a technických předpisů, které je podle článku 8
této směrnice třeba před jeho přijetím sdělit Komisi?

(1) Úř. věst. L 146, s. 1; Zvl. vyd. 03/39, s. 75.
(2) Úř. věst. L 312, s. 1; Zvl. vyd. 03/41, s. 198.
(3) Úř. věst. L 204, s. 37; Zvl. vyd. 13/20, s. 337.

17.4.2010

— uložit Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Lhůta, ve které měla být existující zařízení vydáním integrova
ných ekologických povolení přizpůsobena požadavkům směr
nice IPOZ, uplynula podle čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/1/ES
dne 30. října 2007.

K tomuto okamžiku byla ve Španělsku dále v provozu mnohá
existující zařízení nez tohoto povolení. Od zahájení řízení pro
toto porušení se proces udělování ekologických povolení
urychlil, aniž by však toto porušení bylo ukončeno jak ve
lhůtě stanovené v odůvodněném stanovisku, tak podle infor
mací, které má Komise k dispozici, do dnešního dne. Podle
údajů vnitrostátních orgánů v odpověď na odůvodněné stano
visko bylo k okamžiku uplynutí lhůty poskytnuté v odůvod
něném stanovisku pro splnění povinností vyplývajících z čl. 5
odst. 1 směrnice nadále v provozu 533 existujících zařízení bez
předepsaného povolení IPOZ.

Žaloba podaná dne 28. ledna 2010 — Evropská komise v.
Španělské království
(Věc C-48/10)
(2010/C 100/35)

Za těchto okolností je zřejmé, že Španělské království nadále
nesplnilo povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení.

Jednací jazyk: španělština
Účastníci řízení

(1) Úř. věst. L 24, s. 8.

Žalobkyně: Evropská komise (zástupce: A. Alcover San Pedro,
zmocněnec)

Žalované: Španělské království

Žaloba podaná dne 29. ledna 2010 — Evropská komise v.
Italská republika
(Věc C-50/10)
(2010/C 100/36)

Návrhová žádání žalobkyně
— určit, že Španělské království tím, že nepřijalo opatření
nezbytná k tomu, aby příslušné orgány bděly nad vydá
váním povolení podle článků 6 a 8 nebo vhodným přezkou
máním podmínek, a případně jejich aktualizací, na to, aby
existující zařízení byla nejpozději ke dni 30. října 2007
provozována, aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství,
v souladu s články 3, 7, 9, 10, 13, čl. 14 písm. a) a b) a čl.
15 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/1/ES (1) ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci
a omezování znečištění (směrnice IPOZ), nesplnilo povin
nosti, které pro ně vyplývají z čl. 5 odst. 1 uvedené směr
nice.

Jednací jazyk: italština
Účastnice řízení
Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Alcover San Pedro a
C. Zadra, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

