
— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (DG Podatki i 
Unia Celna) o odrzuceniu oferty wnoszącej odwołanie, 
złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu TAXUD/ 
2004/AO-004 na „Analizę, opracowanie, utrzymanie i 
wsparcie zdalnych systemów kontroli przepływu towarów 
objętych podatkiem akcyzowym w obrębie Wspólnoty 
Europejskiej w ramach porozumienia o zawieszeniu podatku 
akcyzowego (EMCS_DEV)” (Dz.U. 2004/S 139-118603) i 
przyznaniu zamówienia innemu oferentowi 

— Nakazanie Komisji pokrycie kosztów postępowania ponie
sionych przez wnoszącą odwołanie, w tym kosztów postę
powania administracyjnego, nawet jeśli niniejsze odwołanie 
zostanie oddalone, oraz kosztów niniejszego postępowania, 
w razie uwzględnienia odwołania 

Zarzuty i główne argumenty 

Wnosząca odwołanie twierdzi, że zaskarżony wyrok powinien 
zostać uchylony z następujących względów: 

Po pierwsze, ze względu na naruszenie prawa przez Sąd, pole
gające na przyjęciu błędnej interpretacji art. 89 ust. 1 rozporzą
dzenia finansowego oraz zasad równego traktowania, niedys
kryminacji, przejrzystości i swobody konkurencji przy odda
leniu skargi wnoszącej odwołanie, która twierdziła, że dwa 
rodzaje informacji technicznej niezbędne do przygotowania 
oferty na sporną umowę, to znaczy dokładne specyfikacje 
EMCS oraz kod źródłowy i dokumentacja projektowa i tech
niczna NCTS, nie zostały jej udostępnione. 

Po drugie, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył prawo 
poprzez uznanie, iż uzasadnienie przedstawione przez Komisję 
pozwalało na skorzystanie przez wnoszącą odwołanie z przy
sługujących jej praw. W szczególności Sąd błędnie uznał, że 
Dyrekcja Generalna „Podatki i Unia Celna” podała wnoszącej 
odwołanie wystarczające informacje „umożliwiające skorzystanie 
przez nią z przysługujących jej praw i dokonanie kontroli przez 
Sąd”. 

Po trzecie, Sąd błędnie stwierdził w pkt 102-116 wyroku, że 
wnosząca odwołanie nie wykazała swego twierdzenia, że 
kryteria udzielenia zamówienia były „niejednoznaczne i subiek
tywne”. Wnosząca odwołanie uważa, że zwłaszcza w świetle 
całkowitej niepewności co do zakresu prac i stopnia potencjal

nego ponownego wykorzystania NCTS wymaganego przez 
instytucję zamawiającą, zostały naruszone art. 97 ust. 1 rozpo
rządzenia finansowego i art. 17 ust. 1 dyrektywy 92/50 ( 1 ). 

( 1 ) Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca 
się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
usługi (Dz.U. L 209, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-301/10) 

(2010/C 246/36) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Pardo 
Quintillán, A.-A. Gilly, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie zapewniając, by systemy zbierania w 
Whitburn oraz Beckton i Crossness w Londynie spełniały 
wymogi odpowiednich systemów zbierania, zgodnie z art. 3 
ust. 1 i 2 i załącznika I A do dyrektywy Rady 91/271 z dnia 
21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunal
nych ( 1 ) oraz nie zapewniając, by ścieki w oczyszczalniach 
ścieków Beckton, Crossness i Mogden w Londynie, były 
poddawane właściwemu oczyszczaniu zgodnie z art. 4 ust. 
1 i 3, art. 10 i załącznikiem I B do tej dyrektywy, Zjedno
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchy
biło zobowiązaniom państwa członkowskiego ciążącym na 
nim na mocy tych przepisów. 

— obciążenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty 

Na mocy art. 3 ust. 1 i 2 oraz załącznika I A do dyrektywy 
Rady 91/271 z dnia 21 maja 1991 r., dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych, Zjednoczone Królestwo jest zobowią
zane zapewnić, by wszystkie aglomeracje o równoważnej liczbie 
mieszkańców ponad 15 000 zostały wyposażone, najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2000 r., w systemy zbierania oraz by systemy 
te spełniały wymogi załącznika I A do tej dyrektywy. Zgodnie z 
art. 4 ust. 1 i 3 oraz załącznikiem I B do tej dyrektywy Zjedno
czone Królestwo jest zobowiązane zapewnić również by wpro
wadzane do systemu zbierania ścieki komunalne ze wszystkich 
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 
15 000, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r., przed odpro
wadzeniem były poddawane wtórnemu oczyszczaniu lub 
innemu równie skutecznemu oczyszczaniu oraz by zrzuty z 
oczyszczalni ścieków komunalnych spełniały wymogi, jakim 
powinny odpowiadać zrzuty z oczyszczalni do wód, do których 
odprowadzane są ścieki. 

Z uwagi na fakt, że funkcjonujący w Zjednoczonym Królestwie 
system zbierania łączy zbiór ścieków komunalnych oraz odpro
wadzanie wody deszczowej na obszarze Londynu, system ten 
winien być zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić, że 
zbierana woda będzie gromadzona i przekazywana do oczysz
czania zgodnie z wymogami dyrektywy. Zjednoczone Królestwo 
nie zapewniło, by systemy zbierania zostały zaprojektowane i 
wykonane w taki sposób, by zbierały ogół ścieków komunal
nych wytwarzanych przez aglomeracje, które obsługują i prze
kazywały je do oczyszczania. Wydolność systemu zbierania 
musi być wystarczająca, by uwzględniać naturalne warunki 
klimatyczne i zmiany pór roku. Zjednoczone Królestwo naru
szyło wymogi dyrektywy nie zapewniając odpowiednich 
systemów zbierania i urządzeń oczyszczania na obszarach 
Londynu i Whitburn, dopuszczając do przedostawania się 
nadmiaru nieczyszczonych ścieków do środowiska. 

( 1 ) Dz.U. L 135, s. 40. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 21 
czerwca 2010 r. — Administración General del Estado 
przeciwko Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 

(RENFE) 

(Sprawa C-303/10) 

(2010/C 246/37) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo (Hiszpania). 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Administración General del Estado 

Strona pozwana: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 

Pytania prejudycjalne 

Czy wyrażenie „w dziedzinie transportu koleją pasażerów i 
towarów” zawarte w art. 8 ust. 2 lit. c) dyrektywy Rady 
92/81/EWG ( 1 ) z dnia 19 października 1992 r. w sprawie 
harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mine
ralnych określające zakres zwolnienia podatkowego, jaki może 
być ustanawiany przez państwa członkowskie, należy interpre
tować ściśle, poprzez odwołanie się do jego literalnego 
brzmienia, czy też przeciwnie, powinno ono podlegać szerokiej 
wykładni, umożliwiającej zastosowanie zwolnienia także do 
paliwa wykorzystywanego przy przewozach torami kolejowymi 
urządzeń dla celów utrzymania w należytym stanie infrastruk
tury kolejowej? 

( 1 ) Dz.U. L 316, s. 12 

Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sprawa C-304/10) 

(2010/C 246/38) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: M. Wilder
spin i D. Milanowska, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2004/82/WE Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie zobowiązania przewoźników do 
przekazywania danych pasażerów ( 1 ), a w każdym razie 
poprzez niezawiadomienie Komisji o takich przepisach, 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym 
na niej na mocy art. 7 wspomnianej dyrektywy; 

— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania.
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