
Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Naruszenie art. 12 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) w związku z 
załącznikiem H do tej dyrektywy, a także art. 96–98 i art. 99 
ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) w związku z załącznikiem III do 
tej dyrektywy — Stawka obniżona — Dostawa, przywóz i 
nabycie żywych zwierząt (konkretnie koni) nie przeznaczonych 
do przygotowania lub produkcji środków spożywczych dla 
ludzi i zwierząt 

Sentencja 

1) Stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej do każdej 
dostawy, każdego przywozu i nabycia wewnątrzwspólnotowego 
koni, Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom, jakie na 
nim ciążą na mocy art. 12 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 dyrektywą Rady 
2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r., w związku z załączni
kiem H do tej dyrektywy, oraz art. 96–98 i art. 99 ust. 1 
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku 
z załącznikiem III do tej dyrektywy. 

2) Królestwo Niderlandów zostaje obciążone kosztami postępowania. 

3) Republika Federalna Niemiec i Republika Francuska pokrywają 
własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 marca 2011 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Irlandii 

(Sprawa C-50/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 85/337/EWG — Ciążący na właściwym organie 
ds. ochrony środowiska obowiązek dokonania oceny skutków 
wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne 
— Różne właściwe organy — Konieczność zapewnienia 
oceny wzajemnej zależności pomiędzy czynnikami mogącymi 
ulec naruszeniu bezpośrednio lub pośrednio — Zastosowanie 

dyrektywy do robót rozbiórkowych) 

(2011/C 130/04) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Oliver, 
C. Clyne i J.B. Laignelot, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: D. O’Hagan, pełno
mocnik, G. Simons SC, D. McGrath, BL) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Arty
kuły 2, 3 i 4 dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 
1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(Dz.U. L 175, s. 40) — Obowiązek opisania i ocenienia bezpo 
średnich i pośrednich skutków przedsięwzięcia dla elementów 
wymienionych w art. 3 dyrektywy 

Sentencja 

1) Irlandia: 

— nie dokonując transpozycji art. 3 dyrektywy Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą Rady 
97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. i dyrektywą 
2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 maja 2003 r., 

— poprzez brak zagwarantowania, aby nastąpiło całkowite speł
nienie wymogów ustanowionych w art. 2–4 dyrektywy 
85/337, zmienionej dyrektywą 2003/35, w zakresie, w 
jakim irlandzkie organy do spraw zagospodarowania prze
strzennego i agencja ochrony środowiska posiadają kompetencje 
decyzyjne w zakresie przedsięwzięć, oraz 

— w wyniku wyłączenia robót rozbiórkowych z zakresu 
przepisów transponujących tę dyrektywę 85/337, zmienioną 
dyrektywą 2003/35, 

uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego ciążącym na niej 
na mocy tej dyrektywy. 

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 marca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — 
Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias 
Stafidas, dawniej K. Fragkopoulos kai SIA O.E. przeciwko 

Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias 

(Sprawa C-161/09) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ towarów — Środki o skutku równo
ważnym z ograniczeniami ilościowymi — Suszone winogrona 
korynckie — Uregulowania krajowe mające na celu ochronę 
jakości produktu — Ograniczenia nałożone na sprzedaż w 
zależności od różnych regionów produkcji — Względy uzasad

niające — Proporcjonalność) 

(2011/C 130/05) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Symvoulio tis Epikrateias
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