C 100/24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2. Ar nacionalinės nuostatos, kuriose europinis naminių gyvū
nėlių paso pavyzdys, nustatytas 2003 m. lapkričio 26 d.
Sprendime 2003/803, nustatančiame paso šunų, kačių ir
šeškų Bendrijos vidaus judėjimui pavyzdį, nurodomas kaip
šunų identifikavimo ir registravimo įrodymas, o tretiesiems
asmenims leidžiama įgalioto veterinarijos gydytojo išduoto
europinio naminių gyvūnėlių paso I–III dalyse daryti pakei
timus, susijusius gyvūno ir jo savininko identifikavimu, prili
pinant lipnias etiketes, yra techniniai reglamentai 1998 m.
birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
98/34/EB (3), nustatančios informacijos apie techninius stan
dartus ir reglamentus teikimo tvarką, 1 straipsnio prasme,
apie kuriuos, prieš jiems įsigaliojant, pagal šios direktyvos
8 straipsnį turi būti pranešta Komisijai?
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— Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Remiantis Direktyvos 2008/1/EB 5 straipsnio 1 dalimi,
terminas, skirtas įvykdyti įsipareigojimą pritaikyti esamus rengi
nius pagal Direktyvos IPPC reikalavimus, išduodant integruotus
aplinkos apsaugos leidimus, baigėsi 2007 m. spalio 30 dieną.

(1) OL L 146, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 39 t.,
p. 75.
(2) OL L 312, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 41 t.,
p. 198.
(3) OL L 204, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk.,
20 t., p. 337.

Tačiau nurodytą dieną Ispanijoje daug esamų įrenginių ir toliau
veikė be šio leidimo. Nuo tada, kai buvo pradėta procedūra dėl
šio pažeidimo, aplinkos apsaugos leidimų išdavimo procesas
buvo paspartintas, tačiau šis pažeidimas nebuvo nutrauktas nei
per pagrįstoje nuomonėje nurodytą terminą, nei, remiantis
Komisijos turima informacija, iki šios dienos. Iš atsakant į
pagrįstą nuomonę nacionalinių valdžios institucijų pateiktų
duomenų matyti, kad šioje nuomonėje suteikto termino, skirto
įvykdyti direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje numatytus įsipareigo
jimus, pabaigoje 533 esami įrenginiai ir toliau veikė be priva
lomo IIP leidimo.

2010 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Europos
Komisija prieš Ispanijos Karalystę

Šiomis aplinkybėmis akivaizdu, kad Ispanijos Karalystė ir toliau
nevykdo įsipareigojimų pagal šią nuostatą.

(Byla C-48/10)
(2010/C 100/35)
Proceso kalba: ispanų

(1) OL L 24, p. 8.

Šalys
Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Alcover San Pedro

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

2010 sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos
Komisija prieš Italijos Respubliką
(Byla C-50/10)
(2010/C 100/36)

Ieškovės reikalavimai
— Pripažinti, jog, nesiėmusi reikiamų priemonių užtikrinti, kad
institucijos, vadovaudamosi 6 ir 8 straipsnių reikalavimais
arba atitinkamai peržiūrėdamos ir, prireikus, atnaujindamos
sąlygas, pasirūpintų leidimais, kad ne vėliau kaip 2007 m.
spalio 30 d. esami įrenginiai dirbtų pagal 3, 7, 9, 10 ir 13
straipsnių, 14 straipsnio a ir b punktų bei 15 straipsnio 2
dalies reikalavimus, nepažeidžiant kitų specialių Bendrijos
nuostatų, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal
2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direk
tyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kont
rolės (1) (IPPC direktyva) 5 straipsnio 1 dalį.

Proceso kalba: italų
Šalys
Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Alcover San Pedro ir
C. Zadra

Atsakovė: Italijos Respublika

