
Sentencja 

1) Ze względu na fakt, że nie przyjęto niezbędnych środków w celu 
prawidłowego i całkowitego wykonania: 

— w odniesieniu do uregulowań Regionu Flamandzkiego, art. 4 
ust. 2 i 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 2003/35/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w związku z załącz
nikami II i III do tej dyrektywy, 

— w odniesieniu do uregulowań Regionu Walońskiego, art. 4 
ust. 1 w związku z załącznikiem I pkt 8 lit. a) i pkt 18 
lit. a) dyrektywy 85/337 zmienionej dyrektywą 2003/35 i 
art. 7 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, oraz, 

— w odniesieniu do uregulowań Regionu Stołecznego Brukseli, 
art. 4 ust. 2 i 3 w związku z załącznikami II i III dyrektywy 
85/337 zmienionej dyrektywą 2003/35 i załącznika III jako 
takiego, 

Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na 
mocy tej dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 31 marca 2011 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Niedersächsisches Finanzgericht — Niemcy) 

— Ulrich Schröder przeciwko Finanzamt Hameln 

(Sprawa C-450/09) ( 1 ) 

(Swobodny przepływ kapitału — Podatki bezpośrednie — 
Opodatkowanie dochodów z tytułu najmu nieruchomości — 
Możliwość odliczenia renty wypłacanej jednemu z rodziców 
w ramach rozporządzenia na poczet przyszłego dziedziczenia 
— Warunek podlegania nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu w danym państwie członkowskim) 

(2011/C 152/11) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Niedersächsisches Finanzgericht 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ulrich Schröder 

Strona pozwana: Finanzamt Hameln 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Niedersächsisches Finanzgericht — Wykładnia art. 12 WE i 
art. 56 WE — Opodatkowanie dochodów z tytułu najmu i 
dzierżawy nieruchomości — Uregulowanie państwa członkow

skiego uzależniające możliwość odliczenia renty wypłacanej 
dotychczasowemu właścicielowi tych nieruchomości w ramach 
rozporządzenia na poczet przyszłego dziedziczenia od warunku 
podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w 
tym państwie 

Sentencja 

Artykuł 63 TFUE powinien być interpretowany w ten sposób, iż 
sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego, które zezwa
lając podatnikowi będącemu rezydentem na odliczenie rent płaconych 
jednemu z rodziców, który przekazał mu nieruchomości położone na 
terytorium tego państwa, od dochodów z tytułu najmu przysporzonych 
przez te nieruchomości, nie przyznaje takiego odliczenia podatnikowi 
niebędącemu rezydentem, o ile zobowiązanie do płatności tych rent 
wynika z przekazania rzeczonych nieruchomości. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 31 marca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Varhoven administrativen sad — Bułgaria) 
— Aurubis Balgaria AD przeciwko Nachalnik na Mitnitsa 

Stolichna, dawniej Nachalnik na Mitnitsa Sofia 

(Sprawa C-546/09) ( 1 ) 

(Kodeks celny — Cła — Dług celny w przywozie — Odsetki 
za zwłokę — Okres pobierania odsetek za zwłokę — Odsetki 

wyrównawcze) 

(2011/C 152/12) 

Język postępowania: bułgarski 

Sąd krajowy 

Varhoven administrativen sad 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Aurubis Balgaria AD 

Strona pozwana: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, dawniej 
Nachalnik na Mitnitsa Sofia 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Varhoven Administrativen Sad — Wykładnia art. 214 ust. 3, 
art. 222 ust. 1 lit. a) i art. 232 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawia
jącego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, s. 1) oraz 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 
1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (Dz.U. L 253, s. 1) — Pobranie 
przez krajowe organy celne odsetek za zwłokę od kwoty dodat
kowych należności celnych za okres, który następuje po począt
kowym zaksięgowaniu należności celnych — Pobranie odsetek 
wyrównawczych za okres pomiędzy zgłoszeniem celnym i
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