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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie C-204/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Hiszpanii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Artykuł 17 i 19 szóstej dyrektywy VAT — Subwencje —

Ograniczenie prawa do odliczenia)

(2005/C 296/01)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie C-204/03 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 14 maja 2003 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: E. Traversa i L.
Lozano Palacios) przeciwko Królestwu Hiszpanii (pełnomocnik:
N. Díaz Abad), Trybunał (trzecia izba), w składzie A. Rosas,
prezes izby, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (sprawozdawca), J.
Malenovský i U. Lõhmus, sędziowie, rzecznik generalny: M.
Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 6 paździer-
nika 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Ustanawiając mechanizm częściowego odliczenia podatku od
wartości dodanej poniesionego przez podatników wykonujących
wyłącznie czynności opodatkowane i ustanawiając przepis szcze-
gólny ograniczający możliwość odliczenia podatku VAT naliczo-
nego od zakupu towarów lub usług finansowanych z pomocą
subwencji, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na
nim ciążą na mocy prawa wspólnotowego, a w szczególności
art. 17 ust. 2 i 5 oraz art. 19 szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków
obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujed-
nolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej przez dyrektywę
Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 226 z 20.09.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie C-221/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Królestwu Belgii (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Dyrektywa 91/676/EWG — Niezupełna transpozycja —
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez
azotany pochodzenia rolniczego — Brak definicji wód zanie-
czyszczonych lub wód, które mogą być zanieczyszczone —
Nieprawidłowe i niedostateczne wyznaczenie stref zagrożenia
— Zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej — Braki — Program

działania — Braki i niezupełne wykonanie)

(2005/C 296/02)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-221/03, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 22 maja 2003 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: G. Valero
Jordana, wspierany przez adwokatów M. van der Woudego
oraz T. Chellingsworth'a) przeciwko Królestwu Belgii (pełno-
mocnicy: początkowo A. Snoecx, a następnie E. Dominkovits),
Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby,
A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský i A. Ó Caoimh
(sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: L.A. Geelhoed,
sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 22 września 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:
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