
Skarga wniesiona w dniu 23 września 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-358/05)

(2005/C 296/29)

(Język postępowania: hiszpański)

W dniu 23 września 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez B. Schima i S. Parda
Quintillána, działających w charakterze pełnomocników, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Wielkiemu
Księstwu Luksemburga.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiąza-
niom, które na nim ciążą na mocy art. 30 dyrektywy
2003/54/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę
96/92/WE, poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do stoso-
wania tej dyrektywy, a w każdym razie poprzez niepoinfor-
mowanie Komisji o ich przyjęciu.

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Termin na dostosowanie krajowego porządku prawnego do
dyrektywy upłynął w dniu 1 lipca 2004 r.

(1) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37.

Skarga wniesiona w dniu 26 września 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-361/05)

(2005/C 296/30)

(Język postępowania: hiszpański)

W dniu 26 września 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez I. Martíneza del Perala i

M. Konstantinidisa, działających w charakterze pełnomoc-
ników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko
Królestwu Hiszpanii.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że

— poprzez niewykonanie zobowiązań ciążących na nim na
podstawie art. 4, 9 i 13 dyrektywy 75/442/EWG (1),
zmienionej dyrektywą 91/156/EWG (2) oraz art. 14
dyrektywy 99/31/WE (3), polegające na niepodjęciu
działań koniecznych dla dostosowania wysypisk Níjar
oraz Hoyo de Miguel do obowiązków wynikających z
powołanych dyrektyw,

— wobec nieprzekazania przez władze hiszpańskie infor-
macji umożliwiających zakwestionowania zasadności
skargi dotyczącej wysypiska Cueva del Mojón, położo-
nego w La Mojonera, co stanowiło naruszenie
obowiązków ciążących na Królestwie Hiszpańskim na
podstawie art. 4, 9 i 13 dyrektywy 75/442/EWG, zmie-
nionej dyrektywą 91/156/EWG i art. 14 dyrektywy
99/31/WE i nie podejmując działań koniecznych dla
dostosowania wysypiska Cueva del Mojón do
obowiązków wynikających z powołanych dyrektyw,

Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które ciążą
na nim na mocy ww. przepisów.

2) obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Utrzymująca się sytuacja, w jakiej znajdują się te wysypiska,
powoduje znaczne szkody dla środowiska naturalnego przez
dłuższy okres czasu i bez żadnych działań ze strony właści-
wych organów pomimo wezwań ze strony Komisji.

Odpady na nielegalnych wysypiskach uwalniają bowiem do
gruntu, powietrza i wody substancje chemiczne zagrażające
zdrowiu ludzkiemu zanieczyszczając wody podziemne i
powierzchniowe oraz powietrze, jak również florę i faunę.
Ponadto bezprawne podpalanie i ogień zapruszający się samo-
czynnie na skutek łatwopalności odpadów na niekontrolowa-
nych wysypiskach wywołują liczne pożary mające katastro-
ficzne konsekwencje dla środowiska naturalnego.

(1) Dyrektywa Rady z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów. Dz.
U. L 194 z 25.07.1975, str. 39.

(2) Dyrektywa Rady z dnia 18 marca 1991 r., Dz.U. L 78, z
26.03.1991, str. 32.

(3) Dyrektywa Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów, Dz.U. L 182, z 16.07.1999, str. 1.
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