
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Hiszpanii

(Sprawa C-444/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 89/665/EWG — Zamówienia publiczne na
dostawy i roboty budowlane — Procedura odwoławcza

w zakresie udzielania zamówień publicznych)

(2008/C 128/18)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
X. Lewis, pełnomocnik, C. Fernandez Vicién i I. Moreno-Tapia
Rivas, adwokaci)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (Przedstawiciel: F. Díez
Moreno, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 2 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy Rady 89/665/EWG z
dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się
do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania
zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane
(Dz.U. L 395, str. 33) — Uregulowania krajowe niezgodne z
dyrektywą

Sentencja

1) Nie ustanawiając terminu, w którym instytucja zamawiająca ma
obowiązek powiadomić o decyzji w sprawie udzielenia zamówienia
wszystkich oferentów, i nie ustanawiając obowiązkowego okresu
oczekiwania między udzieleniem zamówienia a zawarciem umowy
Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy art. 2 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy Rady 89/665/EWG z
dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stoso-
wania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień
publicznych na dostawy i roboty budowlane, zmienionej przez
dyrektywę Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone dwiema trzecimi całości
kosztów. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona pozos-
tałą jedną trzecią kosztów.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu

Belgii

(Sprawa C-522/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 — Substancje zubażające
warstwę ozonową — Odzyskiwanie, recykling, regeneracja i

niszczenie tych substancji)

(2008/C 128/19)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Alcover San Pedro i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciel: A. Hubert,
pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozpo-
rządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubażających
warstwę ozonową (Dz.U. L 244, str. 1) — Art. 16 ust. 5 i
art. 17 ust. 1 — Brak przyjęcia środków określających wymogi
minimalnych kwalifikacji personelu zajmującego się odzyskiem,
recyklingiem, regeneracją i niszczeniem substancji regulowa-
nych, o których mowa w art. 2 rozporządzenia, zawartych w
urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, pompach ciepl-
nych, systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach — Brak
przyjęcia wykonalnych środków ostrożności w celu usunięcia i
minimalizowania wycieków substancji regulowanych i brak
kontroli ewentualnego występowania wycieków.

Sentencja

1) Królestwo Belgii

— nie ustalając minimalnych wymogów kwalifikacyjnych dla
niektórych osób z personelu zajmującego się odzyskiem, recy-
klingiem, regeneracją i niszczeniem substancji regulowanych,
zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, oraz

— nie przyjmując w odniesieniu regionu Walonii wszelkich wyko-
nalnych środków ostrożności w celu usunięcia i minimalizo-
wania wycieków substancji regulowanych i nie prowadząc rocz-
nych kontroli ewentualnego występowania wycieków, zgodnie z
art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 2037/2000,

uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy tych przepisów.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 42 z 24.02.2007.
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