
2) Czy wspomniane przepisy należy interpretować w ten 
sposób, że zwolnienie to znajduje zastosowanie w opisanej 
sytuacji, jeżeli spółka nie udowodniła istnienia związku 
między prowadzeniem przedsiębiorstwa a udostępnieniem 
całości lub części nieruchomości osobom zarządzającym, 
członkom organów lub wspólnikom tej spółki i czy w 
takim razie istnienie pośredniego związku jest wystarcza
jące? 

( 1 ) Dz.U L 145, s. 1. 
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Żądania strony skarżącej 

Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o: 

1) Stwierdzenie, że: 

— Poprzez brak opublikowania krajowych i międzynarodo
wych planów gospodarowania wodami w dorzeczach 
państwo portugalskie uchybiło zobowiązaniom 
ciążącym na nim na mocy art. 13 ust. 6 dyrektywy 
2006/60/WE ( 1 ) w związku z ust. 1 i 2 tegoż artykułu; 

— Poprzez brak opublikowania i udostępnienia w celu 
przedstawienia uwag społeczeństwu, w tym użytkow
nikom, projektów planów gospodarowania wodami w 
dorzeczach, państwo portugalskie uchybiło zobowiąza
niom ciążącym na nim na mocy art. 14 ust. 1 lit. c) 
dyrektywy 2000/60/WE; 

— Poprzez brak przekazania Komisji kopii planów gospo
darowania wodami w dorzeczach państwo portugalskie 
uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 
15 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE; 

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępo
wania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Artykuł 13 dyrektywy 2000/60/WE 

Artykuł 13 ust. 6 dyrektywy 2000/60 WE w związku z ust. 1 i 
2 tegoż artykułu stanowi, że plany gospodarowania wodami w 
dorzeczach dla każdego obszaru wodnego, tak krajowego jak i 
międzynarodowego, znajdującego się w całości na terytorium 
Unii powinny być opublikowane najpóźniej do dnia 22 grudnia 
2009 r. 

Komisja nie została poinformowana, ani też nie posiada żadnej 
informacji odnośnie tego, że w odniesieniu do Portugalii takie 
plany zostały opublikowane. 

Artykuł 14 dyrektywy 2000/60/WE 

Tak jak to wynika z dyrektywy, udział społeczeństwa uważany 
jest za istotny przy realizacji jej celów. 

Komisja nie została poinformowana, ani też nie posiada żadnej 
informacji odnośnie tego, że jakiekolwiek projekty planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach zostały opublikowane 
i udostępnione w celu przedstawienia uwag społeczeństwu, w 
tym użytkownikom. 

Artykuł 15 dyrektywy 2000/60/WE 

Komisja nie otrzymała ze strony państwa portugalskiego żadnej 
kopii planów gospodarowania wodami w dorzeczach, tak na 
krajowych, jak i na międzynarodowych obszarach dorzeczy. 

( 1 ) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327, s. 1). 
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Pytania prejudycjalne 

1) Czy wykładni art. 151 ust. 1 lit. c) głównej dyrektywy w 
sprawie podatku VAT ( 1 ) należy dokonywać w ten sposób, 
że zwolnieniem z VAT objęte jest świadczenie w Zjedno
czonym Królestwie na rzecz Departamentu Administracji 
Transportu Morskiego Stanów Zjednoczonych usług 
demontażu przestarzałych statków morskich Stanów Zjed
noczonych w jednej lub w obu następujących sytuacjach: 

a) Jeżeli świadczenie to nie zostało dokonane na rzecz 
części sił zbrojnych członka NATO, biorącego udział 
we wspólnych działaniach obronnych lub na rzecz 
towarzyszącego im personelu cywilnego;
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