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Žaloba podaná dne 20. dubna 2011 — Evropská komise v.
Polská republika
(Věc C-192/11)
(2011/C 211/24)
Jednací jazyk: polština
Účastnice řízení

C 211/13

ohledně předcházení závažným škodám na úrodě, dobytku,
lesích, rybářství a vodním hospodářství, zatřetí v nařízení
ministra životního prostředí o ochraně volně žijících druhů
živočichů byla povolena výjimka nestanovená v čl. 9 odst. 1
směrnice ohledně činností ve spojení s racionálním zeměděl
stvím, lesnictvím a chovem ryb, a začtvrté byla v uvedeném
nařízení povolena obecná výjimka neslučitelná s čl. 9 odst. 1
směrnice ohledně kormorána (Phalacrocorax carbo) a volavky
popelavé (Ardea cinerea) vyskytujících se v oblasti rybníků vyka
zovaných jako chovné oblasti.

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: S. Petrova a K. Herrmann)

Žalovaná: Polská republika

Návrhová žádání žalobkyně
— určit, že Polská republika tím, že neprohlásila za chráněné
všechny druhy ptáků, které se přirozeně vyskytují ve volné
přírodě na evropském území členských států, jejichž
ochrana je stanovena směrnicí Evropského parlamentu a
Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně
volně žijících ptáků (1), a že řádně nevymezila podmínky
pro vytvoření výjimek ze zákazů stanovených touto směr
nicí, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 1 a
5 a z čl. 9 odst. 1 a 2 uvedené směrnice;

Konečně Polská republika řádně neprovedla čl. 9 odst. 2 směr
nice 2009/147, jelikož zaprvé nestanovila ve vnitrostátních
právních předpisech závaznou kontrolu ohledně udělených
výjimek, zadruhé neuvedla ve vnitrostátním právu druh rizik
pro udělené výjimky, a zatřetí neuvedla podmínky pro uplatnění
obecné výjimky ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice ohledně
kormorána (Phalacrocorax carbo) a volavky popelavé (Ardea
cinerea), jež se vyskytují v oblasti rybníků vykazovaných jako
chovné oblasti a jsou uvedeny v příloze II nařízení ministra
životního prostředí o ochraně volně žijících druhů živočichů.

(1) Úř. věst. L 20. s. 7.
(2) Dz.U. 2004, č. 220, položka 2237.
(3) Dz.U. 2004, č. 220, položka. 880, ve znění pozdějších změn.

— uložit Polské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Polská republika řádně neprovedla do svého právního řádu
článek 1 směrnice 2009/147, jelikož neprohlásila za chráněné
všechny druhy ptáků, které se přirozeně vyskytují ve volné
přírodě na evropském území členských států. Podle vnitrostát
ních právních předpisů jsou prohlášeny za chráněné pouze
druhy ptáků zaznamenané na polském území a uvedené v přílo
hách I a II Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
zwierząt objętych ochroną (nařízení ministra životního
prostředí ze dne 28. září 2004 o ochraně volně žijících
druhů živočichů) (2).

Polská republika řádně neprovedla ani článek 5 směrnice
2009/147, neboť zákaz přechovávání prázdných vajec a zákaz
chovu ptáků náležejících k druhům, jež nesmějí být loveny
nebo odchytávány, se týká pouze druhů ptáků zaznamenaných
na polském území.

Polská republika mimoto řádně neprovedla čl. 9 odst. 1 směr
nice 2009/147, jelikož: zaprvé Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (zákon ze dne 16. dubna 2004 o ochraně
přírody) (3) zavedla možnost stanovit výjimky z jiných důvodů,
než jsou důvody uvedené v tomto článku, zadruhé ustanovení
zákona o ochraně přírody zacházelo dále, než podmínka, jež
byla stanovena v čl. 9 odst. 1 písm. a) třetí odrážce směrnice
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