
Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Króle-

stwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(Sprawa C-247/07)

(2007/C 170/26)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Konstantinidis i D. Lawunmi, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawoda-
wczych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w
celu zastosowania się do dyrektywy 2003/35/WE (1) Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewi-
dującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz
zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa
i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady
85/337/EWG (2) i 96/61/WE (3), a w każdym razie nie prze-
kazując przepisów tych do wiadomości Komisji, Zjedno-
czone Królestwo uchybiło zobowiązaniom, które na nim
ciążą na mocy art. 6 przywołanej dyrektywy.

— obciążenie Zjednoczonego Królestwa kosztami postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 25 czerwca
2005 r.

(1) Dz.U. L 156, str. 17.
(2) Dz.U. L 175, str. 40.
(3) Dz.U. L 257, str. 26.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w
dniu 23 maja 2007 r. — B.V. Trespa International prze-
ciwko N.V. Nova Haven- en Vervoerbedrijf i B.V.B.A. Mead-

westvaco Europe

(Sprawa C-248/07)

(2007/C 170/27)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hof van beroep te Antwerpen

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: B.V. Trespa International

Strona pozwana: N.V. Nova Haven- en Vervoerbedrijf i B.V.B.A.
Meadwestvaco Europe

Pytania prejudycjalne

1) Czy osobą, która dokonuje przywozu towarów lub która
zleca dokonanie ich przywozu w celu dopuszczenia do
swobodnego obrotu w rozumieniu art. 291 rozporządzenia
wykonawczego do wspólnotowego kodeksu celnego (1), w
wersji obowiązującej w okresie od dnia 1 lipca 1997 r. do
dnia 15 maja 1998 r., jest także agent celny, który dokonuje
zgłoszenia we własnym imieniu i na własny rachunek, czy
tylko podmiot dokonujący przywozu, dla którego towary są
przeznaczone?

2) Czy przeniesienie towarów wewnątrz Wspólnoty w rozu-
mieniu art. 297 względnie art. 1a ma miejsce, gdy przywóz
towarów do Unii ma miejsce w Antwerpii i są one następnie
przewożone do Niderlandów, a jeśli tak, to czy osoba, o
której mowa w art. 291 rozporządzenia [o którym mowa w
pytaniu 1] musi w takim przypadku posiadać określone w
tym przepisie pozwolenie?

3) Czy przez „beneficjenta przeniesienia” w rozumieniu
art. 297 rozporządzenia [o którym mowa w pytaniu 1]
należy rozumieć agenta celnego, który odprawia towary na
rachunek właściwego podmiotu dokonującego przywozu z
państwa trzeciego do Unii Europejskiej?

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r.
ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U. 1993 L 253, str. 1).

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 29 maja
2007 r. — Gävle Kraftvärme AB przeciwko Länsstyrelsen i

Gävleborgs län

(Sprawa C-251/07)

(2007/C 170/28)

Język postępowania: szwedzki

Sąd krajowy

Högsta domstolen
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Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Gävle Kraftvärme AB

Strona pozwana: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Pytania prejudycjalne

1) Czy zgodnie z dyrektywą 2000/76/WE (1) Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów, w przypadku
gdy elektrociepłownia składa się z kilku jednostek (pieców),
każda z tych jednostek powinna zostać potraktowana
oddzielnie czy też taką elektrociepłownię należy potraktować
jako całość?

2) Czy w ramach wykładni dyrektywy urządzenie zbudowane
w celu spalania odpadów, ale mające za główny cel wytwa-
rzanie energii, należy klasyfikować jako spalarnię czy współ-
spalarnię odpadów?

(1) Dz.U. L 332, str. 91

Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2007 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-254/07)

(2007/C 170/29)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
A. Alcover San Pedro i D. Kukovec, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso-
wania się do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (1) koordynującej
procedury udzielania zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i

usług pocztowych, a przynajmniej nie informując o nich
Komisji, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom,
które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin wyznaczony na dostosowanie prawa krajowego do
dyrektywy 2004/17/WE upłynął dnia 31 stycznia 2006 r.

(1) Dz.U. L 134, str. 1.

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji
(czwarta izba) wydanego w dniu 19 marca 2007 r. w
sprawie T-183/04 Tokai Europe GmbH przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 1 czerwca

2007 r. przez Tokai Europe GmbH

(Sprawa C-262/07 P)

(2007/C 170/30)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Tokai Europe GmbH (przedstawiciel:
G. Kroemer, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącej odwołanie

— uchylenie postanowienia wydanego przez Sąd Pierwszej
Instancji Wspólnot Europejskich w dniu 19 marca 2007 r.
w sprawie T-183/04 (1) oraz stwierdzenie dopuszczalności
skargi;

— ewentualnie uchylenie postanowienia Sądu Pierwszej
Instancji o którym mowa w treści żądania głównego i prze-
kazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd
Pierwszej Instancji,

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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