
Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 4 ust. 1 w związku z załącznikami IV część A, VI 
część A i VII część A oraz art. 12 w związku z załącznikiem 
VIII część A pkt 2 dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ogra
niczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z 
dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 309, s. 1) 
— Przekroczenie limitów emisji ustalonych dla dwutlenku 
siarki, tlenków azotu i pyłów — Obiekty Delimara i Marsa 

Sentencja 

1) Nie stosując prawidłowo dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z 
dużych obiektów energetycznego spalania w ramach działania 
generatora parowego fazy I elektrowni Delimara i elektrowni 
Marsa, Republika Malty uchybiła zobowiązaniom ciążącym na 
niej na mocy art. 4 ust. 1 i art. 12 w związku z załącznikami 
IV część A, VI część A, VII część A i VIII część A pkt 2 tej 
dyrektywy. 

2) Republika Malty zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 6 października 2009 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle 
Klagenfurt — Austria) — SPÖ Landesorganisation 

Kärnten przeciwko Finanzamt Klagenfurt 

(Sprawa C-267/08) ( 1 ) 

(Podatek VAT — Prawo do odliczenia podatku naliczonego — 
Pojęcie działalności gospodarczej — Regionalny oddział partii 
politycznej — Działalność reklamowa na rzecz lokalnych 
oddziałów partii — Związane z tą działalnością koszty, 

które przekraczają przychody) 

(2009/C 282/21) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: SPÖ Landesorganisation Kärnten 

Strona pozwana: Finanzamt Klagenfurt 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt (Austria) — 
Interpretacja 4 ust. 1 i 2 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 (Dz.U. L 145, s. 1) — Pojęcie 
„działalność gospodarcza” — Wykonywania przez oddział 
regionalny partii politycznej działalność reklamowa na rzecz 
lokalnych organizacji tej partii, w postaci organizacji wydarzeń, 
wytwarzania i dostawy materiałów reklamowych i organizacji 
dorocznego balu — Koszty tej działalności przekraczające 
znacznie przychody z faktur wystawianym organizacjom 
lokalnym z tytułu niektórych działań i ze sprzedaży biletów 
na bal 

Sentencja 

Artykuł 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 
maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, 
należy interpretować w ten sposób, że działalność w zakresie reklamy 
zewnętrznej wykonywana przez oddział partii politycznej z jednego z 
państw członkowskich nie powinna być uznawana za działalność 
gospodarczą. 

( 1 ) Dz.U. C 247 z 27.9.2008 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 października 2009 
r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Francuskiej 

(Sprawa C-468/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Uznawanie kwalifikacji zawodowych — Dyrektywa 

2005/36/WE — Brak transpozycji) 

(2009/C 282/22) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
H. Støvlbæk i V. Peere, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i B. Messmer, pełnomocnicy)
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Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niewy
danie lub nieprzekazanie w wyznaczonym terminie wszystkich 
przepisów niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodo
wych (Dz.U. L 255, s. 22) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrek
tywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 
Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 63 tej dyrektywy. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 10.1.2009. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 września 2009 
r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Austrii 

(Sprawa C-477/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/36/WE — Uznawanie kwalifikacji zawodo

wych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2009/C 282/23) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
H. Støvlbæk i M. Adam, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii (Przedstawiciel: C. Pesen
dorfer, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych 
dla zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255, s. 22) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie wszystkich przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych, Republika Austrii uchybiła zobowiąza
niom, które na niej ciążą na mocy art. 63 tej dyrektywy. 

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-502/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2005/60/WE — Przeciwdziałanie korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finanso
wania terroryzmu — Brak pełnej transpozycji — Brak powia

domienia o środkach transpozycji) 

(2009/C 282/24) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
P. Dejmek i E. Adsera Ribera, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (Przedstawiciel: J. López- 
Medel Bascones, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu 
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309, 
s. 15) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z 
systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu oraz nie powiadamiając Komisji Wspólnot Europejskich 
o przepisach prawa wewnętrznego, które powinny przyczynić się do 
zapewnienia zgodności z tą dyrektywą, Królestwo Hiszpanii uchy
biło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 45 tej 
dyrektywy. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 10.1.2009
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