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(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 listopada 2008 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Federalnej Niemiec

(Sprawa C-247/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne —

Elektrownia — Wytwarzanie energii — Częściowe spalanie
odpadów niebezpiecznych)

(2008/C 327/02)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
U. Wölker i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (Przedstawiciele:
M. Lumma i C. Schulze-Bahr, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 4 ust. 1 w związku z pkt 9 załącznika I do dyrek-
tywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175,
s. 40) zmienionej dyrektywą 97/11/WE z dnia 3 marca 1977 r.
(Dz.U. L 73, s. 5) — Zezwolenie na budowę i funkcjonowanie
elektrowni spalającej częściowo niebezpieczne odpady, bez
oceny wpływu na środowisko naturalne — Unieszkodliwianie i
odzysk odpadów

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami.

3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ponosi
swe własne koszty.

(1) Dz.U. C 190 z 12.8.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 listopada 2008 r.
— Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii

Europejskiej

(Sprawa C-155/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja
2006/1016/WE — Gwarancja wspólnotowa dla Europejskiego
Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w
związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpie-
czenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspól-
noty — Wybór podstawy prawnej — Artykuł 179 WE —

Artykuł 181a WE — Zgodność)

(2008/C 327/03)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Parlament Europejski (przedstawiciele: R. Passos,
A. Baas i D. Gauci, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M.
Arpio Santacruz, M. Sims i D. Canga Fano, pełnomocnicy)

Interwenient) popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Euro-
pejskich (przedstawiciele: A. Aresu i F. Dintilhac, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja Rady
2006/1016/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia
gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i
gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na
potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty (Dz.U. L 414,
s. 95) — Wybór podstawy prawnej — Artykuł 181a WE —

Decyzja dotycząca głownie krajów rozwijających się — Koniecz-
ność zastosowania dwóch podstaw prawnych — Artykuł 179
WE i 181a WE

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2006/1016/WE z dnia
19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej
dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesio-
nych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na
zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami
Wspólnoty.

2) Skutki decyzji 2006/1016 zostają utrzymane w mocy w odnie-
sieniu do zobowiązań finansowych Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego, które zostaną zawarte do czasu wejścia w życie w terminie
dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku nowej
decyzji przyjętej na odpowiedniej podstawie prawnej, to jest
art. 179 WE i 181a WE razem wziętych

3) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania z
wyjątkiem kosztów poniesionych przez Komisję Wspólnot Europej-
skich.

4) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 155 z 7.7.2007.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 listopada 2008 r.
— Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-203/07 P) (1)

(Odwołanie — Projekt utworzenia wspólnego przedstawiciel-
stwa dyplomatycznego w Abudży (Nigeria) — Windykacja
kwot dłużnych od Republiki Greckiej — Potrącenie z kwoty
podlegającej przekazaniu w ramach regionalnego programu

operacyjnego Grecja kontynentalna)

(2008/C 327/04)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: P. Mylo-
nopoulos, S. Trekli i Z. Stavridi, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: I. Zervas i D. Triantafyllou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba)
wydanego w dniu 17 stycznia 2007 r. w sprawie T-231/04,
Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, w
którym Sąd oddalił jako bezzasadną skargę o stwierdzenie
nieważności decyzji, którą Komisja dokonała windykacji
poprzez potrącenie kwot należnych od Republiki Greckiej
w wyniku jej udziału w projektach Abudża I i Abudża II, zwią-
zanych z utworzeniem wspólnego przedstawicielstwa dyploma-
tycznego państw członkowskich Unii Europejskiej w Abudży
(Nigeria)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 155 z 7.7.2007.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 listopada 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hof van beroep te Antwerpen — Belgia) —
Trespa International B.V. przeciwko Nova Haven- en

Vervoerbedrijf N.V.

(Sprawa C-248/07) (1)

(Rozporządzenie wykonawcze do Wspólnotowego kodeksu
celnego — Artykuły 291 i 297 — Uprzywilejowane trakto-
wanie taryfowe — Szczególne przeznaczenie — Pojęcie „osoby,
która dokonuje przywozu towarów lub która zleca dokonanie
ich przywozu w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu” —
Pojęcie „przeniesienia towarów wewnątrz Wspólnoty” —

Pojęcie „beneficjenta przeniesienia”)

(2008/C 327/05)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Hof van beroep te Antwerpen

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Trespa International B.V.

Strona pozwana: Nova Haven- en Vervoerbedrijf N.V.
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