
Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej 

(Sprawa C-276/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Środowisko naturalne — Dyrektywa 2006/118/WE — 
Ochrona wód podziemnych przez zanieczyszczeniem i pogor
szeniem ich stanu — Brak transpozycji dyrektywy w 

wyznaczonym terminie) 

(2011/C 63/21) 

Język postępowania: czeski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Pardo 
Quintillán i L. Jelínek, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek i 
J. Jirkalová, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia lub powiadomienia Komisji w wyznaczonym terminie 
o przyjęciu przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych niezbędnych do dokonania transpozycji dyrektywy 
2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (DZ.U. L 372, 
s. 19) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do dokonania 
transpozycji dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, 
Republika Czeska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 12 tej dyrektywy. 

2) Republika Czeska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal administratif — Luksemburg) — 
Tankreederei I SA przeciwko Directeur de 

l’administration des contributions directes 

(Sprawa C-287/10) ( 1 ) 

(Swoboda świadczenia usług — Swobodny przepływ kapitału 
— Ulga podatkowa z tytułu inwestycji — Uzależnienie przy
znania ulgi od rzeczywistej realizacji inwestycji na terytorium 
krajowym — Eksploatacja statków przeznaczonych do żeglugi 
rzecznej wykorzystywanych w innych państwach 

członkowskich) 

(2011/C 63/22) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal administratif 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Tankreederei I SA 

Strona pozwana: Directeur de l’administration des contributions 
directes 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal administratif de Luxembourg — Wykładnia art. 49 i 
56 WE — Ulga podatkowa z tytułu inwestycji — Przepisy 
uzależniające możliwość skorzystania z tej ulgi od warunku, 
by inwestycja została zrealizowana w zakładzie położonym na 
terytorium krajowym i była rzeczywiście wykorzystywana na 
tym terytorium — Spółka prowadząca działalność w zakresie 
międzynarodowego transportu morskiego, mająca siedzibę i 
podlegająca opodatkowaniu w Luksemburgu, która dokonała 
inwestycji polegającej na nabyciu dobra wykorzystywanego 
głównie poza terytorium krajowym — Przeszkoda w 
swobodnym świadczeniu usług i swobodnym przepływie 
kapitału 

Sentencja 

Artykuł 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na 
przeszkodzie przepisowi państwa członkowskiego, na mocy którego 
należy odmówić przyznania ulgi podatkowej z tytułu inwestycji przed
siębiorstwu, które prowadzi działalność jedynie w tym państwie człon
kowskim, wyłącznie na tej podstawie, że inwestycja, w odniesieniu do 
której wniesiono o przyznanie ulgi, została rzeczywiście zrealizowana 
na terytorium innego państwa członkowskiego. 

( 1 ) Dz.U. C 221 z 14.8.2010. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Celle — 
Niemcy) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga przeciwko 

Simone Pelz 

(Sprawa C-491/10) ( 1 ) 

(Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporzą
dzenie (WE) nr 2201/2003 — Jurysdykcja oraz uznawanie i 
wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w spra
wach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Odpo
wiedzialność rodzicielska — Prawo do pieczy — Uprowadzenie 
dziecka — Artykuł 42 — Wykonanie wydanego przez 
właściwy sąd (hiszpański) orzeczenia zarządzającego powrót 
dziecka, w odniesieniu do którego zostało wystawione 
zaświadczenie — Właściwość sądu wezwanego (niemieckiego) 
do odmówienia wykonania wspomnianego orzeczenia w 

przypadku poważnego naruszenia praw dziecka) 

(2011/C 63/23) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Oberlandesgericht Celle 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Joseba Andoni Aguirre Zarraga 

Strona pozwana: Simone Pelz
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