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2. Napačna razlaga in uporaba pogodbene klavzule in očitno napačna presoja dokazov
— Splošno sodišče je napačno razlagalo klavzulo II.22, kontrole in revizije, Priloge II podpisane konvencije, in napačno
zavrnilo zahteve tožeče stranke/pritožnice.
3. Očitno napačna presoja dokazov in nezadostna obrazložitev.
— Splošno sodišče je storilo napako s tem, ko je ključne dokaze, na katere se je sklicevala pritožnica, in ki jih je priznala
nasprotna stranka v postopku, očitno izkrivilo.

Tožba, vložena 15. septembra 2017 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija
(Zadeva C-543/17)
(2017/C 374/32)
Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen, agenti)
Tožena stranka: Kraljevina Belgija

Predlogi tožeče stranke
— Ugotovi naj se, da Kraljevina Belgija s tem, da ni do 1. januarja 2016 sprejela vseh zakonskih in drugih predpisov za
uskladitev z Direktivo 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov
za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti (UL L 155, str. 1), ali s tem, da teh ukrepov ni
sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti iz člena 13 te direktive;
— Kraljevini Belgiji naj se v skladu s členom 260(3) PDEU naloži dnevna kazen v višini 54 639,36 EUR od datuma
razglasitve sodbe v tej zadevi zaradi neizpolnitve obveznosti sporočitve ukrepov za popoln prenos Direktive 2014/61/
EU;
— Kraljevini Belgiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Države članice so morale na podlagi člena 13 Direktive 2014/61/EU sprejeti nacionalne ukrepe za prenos najkasneje do
1. januarja 2016. Komisija meni, da Kraljevina Belgija ni izpolnila obveznosti na podlagi te določbe.
Komisija s tožbo predlaga, da se Kraljevini Belgiji naloži dnevna kazen v višini 54 639,36 EUR.

Sklep predsednika drugega senata Sodišča z dne 14. julija 2017 (predlog za sprejetje predhodne
odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann
von Tirol
(Zadeva C-663/15) (1)
(2017/C 374/33)
Jezik postopka: nemščina
Predsednik drugega senata Sodišča je odredil izbris zadeve.
(1)

UL C 111, 29.3.2016.

