
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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