
1) Nie ustanawiając: w przypadku Région flamande — przed
upływem terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii z dnia 23
listopada 1998 r. — przepisów koniecznych do zupełnego i
prawidłowego wykonania art. 4 dyrektywy Rady 91/676/EWG z
dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczy-
szczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego i
— przed upływem terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii z
dnia 9 listopada 1999 r. — przepisów koniecznych do zupełnego
i prawidłowego wykonania art. 3 ust. 1 i 2, art. 5 i 10 dyrek-
tywy, oraz

— w przypadku Région wallonne — przed upływem terminu
wyznaczonego w uzasadnionej opinii z dnia 9 listopada 1999
r. — przepisów koniecznych do zupełnego i prawidłowego
wykonania art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 5 dyrektywy,

— Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy dyrektywy.

2) Skarga jest niedopuszczalna w zakresie, w jakim Komisja
Wspólnot Europejskich podnosi nowe zarzuty, które nie znajdują
się w uzasadnionych opiniach.

3) Nie jest zasadna część zarzutu opartego na naruszeniu art. 5
dyrektywy 91/676 w związku z załącznikiem III do dyrektywy
dotycząca jedynie częściowego zastosowania w Région flamande
programu działań tego regionu, a zwłaszcza jeśli chodzi o maksy-
malne ilości odchodów zwierzęcych, które mogą być rozprowadzane
w skali roku w strefach zagrożenia.

4) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 171 z 19.07.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie C-243/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Francuskiej (1)

(Podatek VAT — Odliczenie podatku naliczonego — Dobra
inwestycyjne sfinansowane z pomocą subwencji)

(2005/C 296/03)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie C-243/03 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 6 czerwca 2003 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: E. Traversa oraz

adwokat N. Coutrelis) przeciwko Republice Francuskiej (pełno-
mocnicy: G. de Bergues i C. Jurgensen-Mercier) popieranej
przez Królestwo 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 października 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Ustanawiając przepis szczególny ograniczający możliwość odli-
czenia podatku od wartości dodanej naliczonego z tytułu zakupu
dóbr inwestycyjnych ze względu na to, że zostały one sfinansowane
z pomocą subwencji, Republika Francuska uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na podstawie prawa wspólnotowego, a w
szczególności art. 17 i 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: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku, zmienionej przez dyrektywę Rady
95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

3) Królestwo Hiszpanii ponosi koszty własne.

(1) Dz.U. C 171 z 19.07.2003.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 29 września 2005

w sprawie C-251/03 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Portugalskiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Niespełnienie wymagań ustanowionych w załączniku I do
dyrektywy 80/778/EWG — Artykuł 7 ust. 6 — Woda prze-

znaczona do spożycia przez ludzi)

(2005/C 296/04)

(Język postępowania: portugalski)

W sprawie C-251/03, mającej za przedmiot skargę o uchy-
bienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republikce Portugalskiej,
Trybunał (trzecia izba) w składzie: A. Rosas, prezes izby,
prezes, J.P. Puissochet (sprawozdawca), A. La Pergola U.
Lõhmus oraz A. Ó. Caoimh, sędziowie; rzecznik generalny: C.
Stix-Hackl, sekretarz: R.Grass, wydał w dniu 29 września 2005
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:
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