
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 marca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Irlandii 

(Sprawa C-221/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 95/59/WE — Podatki obciążające spożycie 
wyrobów tytoniowych inne niż podatki obrotowe — Artykuł 
9 ust. 1 — Swobodne ustalanie przez producentów i impor
terów maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej ich towarów — 
Uregulowanie krajowe narzucające minimalną cenę sprzedaży 
detalicznej papierosów — Względy uzasadniające — Ochrona 
zdrowia publicznego — Ramowa konwencja Światowej Orga

nizacji Zdrowia o graniczeniu użycia tytoniu) 

(2010/C 113/09) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i W. 
Mölls, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: D. O'Hagan, pełno
mocnik, G. Hogan SC) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. ust. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 
listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki 
obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych 
(Dz.U. L 291, s. 40) — Prawo krajowe narzucające minimalne 
i maksymalne ceny sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych 

Sentencja 

1) Narzucając minimalną cenę sprzedaży detalicznej papierosów 
Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy 
art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 
1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpły
wających na spożycie wyrobów tytoniowych, w brzmieniu zmie
nionym przez dyrektywę Rady 2002/10/WE z dnia 12 lutego 
2002 r. 

2) Nie dostarczając informacji koniecznych dla wykonania przez 
Komisję Europejską zadania kontroli przestrzegania dyrektywy 
95/59, w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 2002/10, 
Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy 
art. 10 WE. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 15.8.2008. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 marca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-241/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 92/43/EWG — Artykuł 6 ust. 2 i 3 — Niepra
widłowa transpozycja — Specjalne obszary ochrony — Istotne 
oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko — Brak niepo
kojącego charakteru określonych działań — Ocena skutków 

dla środowiska) 

(2010/C 113/10) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Recchia 
i J.B. Laignelot, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i A.L. During, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Nieprawidłowa transpozycja przepisów art. 6 ust. 2 i 3 dyrek
tywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206, s. 7) 

Sentencja 

1) Republika Francuska 

— po pierwsze, postanawiając w sposób ogólny, że rybołówstwo, 
akwakultura, polowanie i inne rodzaje działalności łowieckiej, 
które są podejmowane na warunkach dopuszczonych na 
podstawie obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych i 
na określonych w tych przepisach terenach, nie stanowią dzia 
łalności będącej niepokojeniem lub oddziałującej w ten sposób, 
oraz 

— po drugie, zwalniając całkowicie prace, budowy i plany zagos
podarowania przewidziane w umowach Natura 2000 z proce
dury oceny oddziaływania, a także
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