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2) Nesprávný výklad a aplikace smluvní doložky a zjevně nesprávné hodnocení důkazů.
— Tribunál podal nesprávný výklad doložky II.22., Finanční audity a kontroly, obsažené v příloze II smlouvy, která byla
podepsána, když chybně odmítl návrhy žalobkyně/navrhovatelky v tomto ohledu.
3) Zjevně nesprávné hodnocení důkazů a nedostatečné odůvodnění.
— Tribunál se dopustil pochybení, neboť zjevně zkreslil klíčové důkazy, které předložila navrhovatelka a připustila
odpůrkyně.

Žaloba podaná dne 15. září 2017 – Evropská komise v. Belgické království
(Věc C-543/17)
(2017/C 374/32)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen, zmocněnci)
Žalované: Belgické království

Návrhová žádání žalobkyně
— určit, že Belgické království tím, že nepřijalo do 1. ledna 2016 veškeré právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Úř. věst. L 155, s. 1), či každopádně tím, že
tyto předpisy neoznámilo Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z článku 13 této směrnice;
— uložit Belgickému království v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU penále ve výši 54 639,36 EUR za den ode dne vyhlášení
rozsudku v projednávané věci za nesplnění povinnosti oznámit opatření k provedení směrnice 2014/61/EU;
— uložit Belgickému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Podle článku 13 směrnice 2014/61/EU měly členské státy povinnost přijmout vnitrostátní prováděcí opatření do 1. ledna
2016. Belgické království podle Komise nesplnilo povinnosti, které pro ně z tohoto ustanovení vyplývají.
Komise v žalobě navrhuje, aby bylo Belgickému království uloženo denní penále ve výši 54 639,36 eur.

Usnesení předsedy druhého senátu Soudního dvora ze dne 14. července 2017 (žádost o rozhodnutí
o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Umweltverband WWF Österreich
v. Landeshauptmann von Tirol
(Věc C-663/15) (1)
(2017/C 374/33)
Jednací jazyk: němčina
Předseda druhého senátu Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.
(1)

Úř. věst. C 111, 29.3.2016.

