
2) Artykuł 9 ust. 2 Konwencji o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska zawartej w 
dniu 25 czerwca 1998 r. i zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej decyzją Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 
r. i art. 10a dyrektywy 85/337, zmienionej dyrektywą 2003/35, 
należy interpretować w ten sposób, że: 

— gdy przedsięwzięcie, które objęte jest zakresem zastosowania 
tych przepisów, zatwierdzono w drodze aktu ustawodawczego, 
powinna istnieć możliwość skierowania zgodnie z krajowymi 
zasadami proceduralnymi do sądu lub niezależnego i bezstron
nego organu powołanego z mocy ustawy kwestii, czy ten akt 
ustawodawczy spełnia wymogi określone w art. 1 ust. 5 tej 
dyrektywy; 

— w przypadku gdy nie istnieje możliwość wniesienia skargi na 
ten akt o charakterze i zakresie, jakie wskazano powyżej, każdy 
sąd krajowy orzekający w ramach swej właściwości winien 
przeprowadzić kontrolę opisaną w powyższym punkcie i ewen
tualnie wyciągnąć z niej konsekwencje, odstępując od stoso
wania tego aktu ustawodawczego. 

( 1 ) Dz.U. C 153 z 4.7.2009. 
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Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 56 WE i art. 40 porozumienia EOG — Przepisy 
krajowe zwalniające całkowicie z podatku pobranego u źródła 
dywidendy wypłacane przez spółki zależne spółkom 
dominującym mającym siedzibę na terytorium kraju, podczas 
gdy w odniesieniu do spółek dominujących z siedzibą w 
innym państwie członkowskim lub w państwie Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego obwarowują to całkowite zwolnienie 
warunkiem osiągnięcia minimalnego progu udziałów spółki 
dominującej w kapitale spółki zależnej, określonego w dyrek
tywie Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie 
wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku 
spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw człon
kowskich (Dz.U. L 225, s. 6) 

Sentencja 

1) Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą 
na niej na mocy art. 56 ust. 1 WE, w ten sposób, że poddała 
dywidendy wypłacane spółkom z siedzibą w innych państwach 
członkowskich, w sytuacji gdy nie został osiągnięty próg udziału 
spółki dominującej w kapitale spółki zależnej określony w art. 3 
ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 
1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowa
nego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych 
państw członkowskich, w brzmieniu zmienionym na mocy dyrek
tywy Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r., opodat
kowaniu wyższemu w wymiarze gospodarczym, od opodatkowania 
obejmującego dywidendy wypłacane spółkom z siedzibą na jej 
obszarze. 

2) Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą 
na niej na mocy art. 40 Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., w ten sposób, że poddała 
dywidendy wypłacane spółkom z siedzibą w Islandii i Norwegii 
opodatkowaniu wyższemu w wymiarze gospodarczym, od opodat
kowania obejmującego dywidendy wypłacane spółkom z siedzibą 
na jej obszarze. 

3) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 256 z 24.10.2009. 
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