
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem High Court of Justice (England
and Wales), Queen's Bench Division (Administrative
Court), Divisional Court z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie
The Queen na wniosek Thames Water Utilities Ltd prze-
ciwko South East London Division, Bromley Magistrates'

Court, przy udziale The Environment Agency

(Sprawa C-252/05)

(2005/C 205/20)

(Język postępowania: angielski)

W dniu 15 czerwca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem High Court
of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Admi-
nistrative Court), Divisional Court z dnia 20 maja 2005 r. w
sprawie The Queen na wniosek Thames Water Utilities Ltd
przeciwko South East London Division, Bromley Magistrates'
Court, przy udziale The Environment Agency.

High Court of Justice zwrócił się do Trybunału o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy ścieki wydostające się z sieci kanalizacyjnej utrzymy-
wanej przez publiczne przedsiębiorstwo oczyszczania
ścieków zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 r. dotyczącą ścieków komunalnych (1) i/lub
Water Industry Act 1991 (ustawa z 1991 r. dotycząca
ścieków przemysłowych) należą do „odpadów” w rozu-
mieniu dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca
1975 r. w sprawie odpadów (2) w wersji zmienionej
dyrektywą 91/156/EWG (3)?

2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi
twierdzącej, czy wspomniane powyżej ścieki:

a) są wyłączone z zakresu zastosowania pojęcia „odpady” w
rozumieniu dyrektywy 75/442 na podstawie art. 2 ust. 1
lit. b) ppkt iv) dyrektywy 75/442, w szczególności na
mocy dyrektywy 91/271 i/lub Water Industry Act 1991
lub

b) wchodzą w zakres zastosowania art. 2 ust. 2 dyrektywy
75/442 i są wyłączone z zakresu zastosowania pojęcia
„odpady” w rozumieniu dyrektywy 75/442, w szczegól-
ności na mocy dyrektywy 91/271?

(1) Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40
(2) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39
(3) Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 32

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Belgii

(Sprawa C-254/05)

(2005/C 205/21)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 16 czerwca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez Brunona Stromsky'ego,
działającego w charakterze pełnomocnika, z adresem do dorę-
czeń w Luksemburgu, przeciwko Królestwu Belgii.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że stawiając wymóg, aby systemy automatycz-
nego wykrywania pożaru za pomocą czujek punktowych,
legalnie wytworzone lub wprowadzone do obrotu w innym
Państwie Członkowskim i nieopatrzone oznakowaniem „CE”
były:

— zgodne z belgijską normą krajową NBN S21-100,

— poddawane procedurze homologacji typu, w tym przy-
padku przeprowadzanej przez BOSEC (Belgian Organisa-
tion for Security Certification), przy czym przeszkoda ta
jest zwiększona przez niewspółmierne koszty tej homo-
logacji,

— poddawane testom i badaniom w ramach procedury
homologacji typu, które w istocie stanowią powtórzenie
kontroli przeprowadzonych już w innym Państwie
Członkowskim w ramach innych procedur,

Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, jakie na nim
ciążą na mocy art. 28 Traktatu WE.

2. obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.
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