
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Hiszpania) w dniu 2 kwietnia 2007 r. — Comunidad
Autónoma de Canarias przeciwko Club Náutico de Gran

Canaria

(Sprawa C-186/07)

(2007/C 129/14)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Hiszpania

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Club Náutico de Gran Canaria

Strona pozwana: Comunidad Autónoma de Canarias

Pytania prejudycjalne

Tutejszy sąd zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie preju-
dycjalnym odnośnie do skutków wydanego przezeń w dniu
7 maja 1998 r. wyroku (1) w związku z art. 10.1.13 ley 20/91
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias [ustawy 20/91 z dnia
7 czerwca o zmianie podatkowych aspektów systemu gospodar-
czego i podatkowego Wysp Kanaryjskich].

(1) Sprawa C-124/96 Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec. 1998,
str. I-2501.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Rechtbank Zutphen w dniu 3 kwietnia
2007 r. — Postępowanie karne przeciwko Dirkowi

Endendijkowi

(Sprawa C-187/07)

(2007/C 129/15)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Rechtbank Zutphen

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Dirk Endendijk

Pytania prejudycjalne

1) W jaki sposób należy interpretować pojęcie „uwiązania”
w rozumieniu dyrektywy 91/629/EWG (1) w związku
z decyzją 97/182/WE (2)?

2) Czy ma przy tym znaczenie, jaki jest materiał, długość oraz
cel uwiązania?

(1) Dyrektywa Rady 91/629/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. ustana-
wiająca minimalne normy ochrony cieląt (Dz.U. L 340, str. 28).

(2) Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 1997 r. zmieniająca załącznik
do dyrektywy 91/629/EWG (Dz.U. L 76, str. 30).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu
3 kwietnia 2007 r. — Commune de Mesquer przeciwko

Total France SA, Total International Ltd

(Sprawa C-188/07)

(2007/C 129/16)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour de cassation

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Commune de Mesquer

Strona pozwana: Total France SA, poprzednio Total raffinage
distribution oraz Total International Ltd

Pytania prejudycjalne

1) Czy można zakwalifikować ciężki olej — będący wynikiem
procesu rafinacji, odpowiadający specyfikacji użytkownika i
przeznaczony przez producenta do sprzedaży jako paliwo
oraz o którym mowa jest w dyrektywie 68/414/EWG z dnia
20 grudnia 1968 r. (1) zmienionej dyrektywą 98/93/WE
z dnia 14 grudnia 1998 r. (2) dotyczącą strategicznych
surowców, w odniesieniu do których istnieje obowiązek
utrzymywania minimalnych zapasów — jako odpad
w rozumieniu art. 1 dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca
1975 r. (3) zmienionej dyrektywą 91/156/EWG z dnia
18 marca 1991 r. (4) i ujednoliconej dyrektywą
2006/12/WE (5)?

2) Czy ładunek ciężkiego oleju, transportowany przez statek
i przypadkowo rozlany do morza, stanowi sam w sobie lub
ze względu na jego połączenie z wodą i osadami, odpad
w rozumieniu rubryki Q 4 załącznika I do dyrektywy
2006/12/WE?
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