
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 marca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Raad van State van België — Belgia) — 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest i in. przeciwko Vlaams 

Gewest 

(Sprawa C-275/09) ( 1 ) 

(Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środo
wisko naturalne — Porty lotnicze z pasem startowym o 
długości 2 100 m lub więcej — Pojęcie „budowa” — 

Odnowienie pozwolenia na eksploatację) 

(2011/C 139/05) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Raad van State 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Pieter De 
Donder, Fernande De Becker, Katrien Colenbie, Philippe Hutse
baut, Bea Kockaert, VZW Boreas, Frédéric Petit, Stéphane de 
Burbure de Wezembeek, Lodewijk Van Dessel 

Strona pozwana: Vlaams Gewest 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Raad van State van België — Wykładnia pkt 7 lit. a) załącznika 
I do dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. 
85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (Dz.U. L 175, s. 40) — Budowa lotnisk posiadających 
pas startowy o długości 2 100 m lub więcej — Termin 
„budowa” 

Sentencja 

Artykuł 1 ust. 2 tiret drugie i pkt 7 załącznika I do 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., należy interpretować w ten sposób, że: 

— odnowienie istniejącego pozwolenia na eksploatację portu lotni
czego przy braku robót lub interwencji zmieniających stan fizyczny 
miejsca nie może być zakwalifikowane jako „przedsięwzięcie” lub 
„budowa” w rozumieniu tych przepisów; 

— sąd krajowy powinien jednak ustalić na podstawie mającego zasto
sowanie uregulowania krajowego i ewentualnie z uwzględnieniem 
łącznego rezultatu szeregu robót lub interwencji zrealizowanych od 
czasu wejścia w życie tej dyrektywy, czy pozwolenie to stanowi część 
wieloetapowej procedury zatwierdzającej, której celem ostatecznym 
jest przeprowadzenie działań stanowiących przedsięwzięcie w rozu

mieniu pkt 13 tiret pierwsze załącznika II w związku z pkt 7 
załącznika I do tej dyrektywy. W przypadku nieprzeprowadzenia 
oceny oddziaływania takich robót lub interwencji na środowisko na 
wcześniejszym etapie procedury zatwierdzającej sąd krajowy powi
nien zapewnić skuteczność dyrektywy, czuwając nad tym, by taka 
ocena została przeprowadzona przynajmniej na etapie wydania 
pozwolenia na eksploatację. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 07.11.2009 r. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 marca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sprawa C-326/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2004/113/WE — Polityka społeczna — Równość 
traktowania kobiet i mężczyzn — Dostęp do dóbr i usług 
oraz dostarczanie dóbr i usług — Brak transpozycji w 

wyznaczonym terminie) 

(2011/C 139/06) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. van 
Beek i M. Kaduczak, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: M. 
Dowgielewicz, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych 
do zastosowania się do dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 
13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów 
i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373, s. 37) 
lub poinformowania o tych przepisach 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastoso
wania się do dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 
2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz 
dostarczania towarów i usług, Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy wymienionej dyrektywy. 

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009.
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