
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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— zwalniając całkowicie z tej procedury programy i projekty prac, 
budów lub zagospodarowania terenu podlegające zgłoszeniu, 

uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej odpowiednio na mocy 
art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 
r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory oraz art. 6 ust. 3 tej dyrektywy. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Republika Francuska zostaje obciążona dwiema trzecimi kosztów 
postępowania. Komisja Europejska zostaje obciążona jedną trzecią 
kosztów. 

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

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

(Sprawa C-297/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Środowisko naturalne — Dyrektywa 2006/12/WE — Arty
kuły 4 i 5 — Gospodarowanie odpadami — Plan gospodaro
wania — Odpowiednia zintegrowana sieć urządzeń do uniesz
kodliwiania odpadów — Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi 
lub środowiska naturalnego — Siła wyższa — Zakłócenia 

porządku publicznego — Przestępczość zorganizowana) 

(2010/C 113/11) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, 
pełnomocnik, i G. Aiello, avvocato dello Stato) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: S. 
Ossowski, pełnomocnik, i K. Bacon, barrister) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 4 i 5 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów 
(Dz.U. L 114, s. 9) — Region Kampania 

Sentencja 

1) Nie podejmując w odniesieniu do regionu Kampania wszelkich 
środków niezbędnych dla zapewnienia odzyskiwania lub unieszkod
liwiania odpadów bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu i bez szko
dzenia środowisku, a w szczególności nie tworząc odpowiedniej 
zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, 

Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 4 i 5 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 marca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sicilia — Włochy) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), 
Polimeri Europa SpA, Syndial SpA przeciwko Ministero 
dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, 
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 
dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale 
Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore 
di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e 
Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per 
Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia 
Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia 
Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto 
Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al 
Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti 
Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio 
ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, 
Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo 
Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia 
Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

SpA), dawniej Sviluppo Italia SpA 

(Sprawa C-378/08) ( 1 ) 

(Zasada „zanieczyszczający płaci” — Dyrektywa 2004/35/WE 
— Odpowiedzialność za środowisko naturalne — Zastoso
wanie ratione temporis — Zanieczyszczenie powstałe przed 
datą przewidzianą na transpozycję tej dyrektywy i kontynuo
wane po tej dacie — Uregulowania krajowe obciążające kosz
tami naprawienia szkód wynikających z tego zanieczyszczenia 
wiele przedsiębiorstw — Wymóg winy lub niedbalstwa — 
Wymóg istnienia związku przyczynowego — Zamówienia 

publiczne na roboty budowlane) 

(2010/C 113/12) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
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