
Sentencja 

Wyrażenie „miejsca dla macior” znajdujące się w pkt 6.6 lit. c) załącz
nika I do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli, zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r., należy interpretować 
w ten sposób, że obejmuje ono miejsca dla loszek (samic świń już 
pokrytych, lecz jeszcze przed oproszeniem). 

( 1 ) Dz.U. C 38 z 5.2.2011. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 grudnia 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-624/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatki — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 168, 171, 
193, 194, 204 i 214 — Przepisy państwa członkowskiego, 
zgodnie z którymi sprzedawca lub usługodawca, mający 
siedzibę poza terytorium tego państwa, ma obowiązek usta
nowić przedstawiciela podatkowego w tym państwie członkow
skim, a także zarejestrować się w tym państwie członkowskim 
dla celów podatku VAT — Przepisy zezwalające na potrącenie 
podatku VAT podlegającym odliczeniu, jaki został zapłacony 
przez sprzedawcę lub usługodawcę mającego siedzibę poza 
terytorium kraju, z podatkiem VAT pobranym przez tego 
sprzedawcę lub usługodawcę w imieniu i na rachunek swych 

klientów) 

(2012/C 39/10) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: M. Afonso, 
pełnomocnik) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciel: G. Bergues 
i N. Rouam, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 168, 171, 193, 194, 204 i 214 dyrektywy Rady 
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) 
— Przepisy krajowe wymagające ustanowienia przedstawiciela 
podatkowego przez zagranicznego sprzedawcę lub usługodawcę 
— Obowiązek zarejestrowania się dla celów podatku VAT — 
Charakter i zakres prawa do odliczenia 

Sentencja 

1) Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej 
na mocy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości doda
nej, a w szczególności na mocy jej art. 168, 171, 193, 194, 204 
i 214 w ten sposób, że w tytule IV instrukcji administracyjnej nr 
105 z dnia 23 czerwca 2006 r., sygn. akt 3 A-9-06, wprowa
dziła udogodnienie administracyjne stanowiące odstępstwo od 

systemu przerzucania rozliczenia podatku VAT na nabywcę oraz 
przewidujące obowiązek ustanawiania przedstawiciela podatkowego 
przez sprzedawcę lub usługodawcę mającego siedzibę poza Francją, 
zarejestrowania się przez taki podmiot dla celów podatku VAT we 
Francji, jak również potrącanie podlegającego odliczeniu podatku 
VAT, zapłaconego przez taki podmiot, z podatkiem VAT 
pobranym przez niego w imieniu i na rzecz swoich klientów. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 72 z 5.3.2011. 

Skarga wniesiona w dniu 18 października 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-530/11) 

(2012/C 39/11) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Oliver, L. 
Armati, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie dokonując pełniej transpozycji art. 3 
ust. 7 i art. 4 ust. 4 dyrektywy 2003/35/WE ( 1 ) Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej 
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektó
rych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmie
niającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG ( 2 ) i 96/61/WE ( 3 ) oraz nie stosując prawid 
łowo tych przepisów Zjednoczone Królestwo uchybiło 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, które na nim 
ciążą na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 7 i art. 4 ust. 4 dyrektywy 
2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, postępowania 
sądowe w sprawach dotyczących środowiska nie powinny być 
dyskryminujące ze względu na koszty. Przepisy te są wykona
niem art. 9 ust. 4 Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie 
do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, do 
której przystąpiła Unia Europejska i większość państw człon
kowskich. 

Komisja twierdzi, że Zjednoczone Królestwo nie dokonało 
transpozycji tych przepisów do wszystkich trzech obowiązują
cych na jego terytorium systemów prawnych (w Anglii i Walii, 
Szkocji i Irlandii Północnej).
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W wyniku zbadania przepisów oraz praktyki trzech wymiarów 
sprawiedliwości oraz na podstawie analizy pojęcia postępowanie 
„dyskryminujące ze względu na koszty”, Komisja jest zdania, że 
Zjednoczone Królestwo nie stosowało wspomnianych wyżej 
przepisów w prawidłowy sposób. 

( 1 ) Dz.U. L 156, s. 17 
( 2 ) Dyrektywa 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); 

( 3 ) Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(Dz.U. L 257, s. 26); 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 
9 listopada 2011 r. — Société d'Exportation de Produits 
Agricoles SA (SEPA) przeciwko Hauptzollamt Hamburg- 

Jonas 

(Sprawa C-562/11) 

(2012/C 39/12) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesfinanzhof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA 
(SEPA) 

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

Pytanie prejudycjalne 

Czy podlega sankcji eksporter, który przedstawiając w prawid 
łowy sposób stan faktyczny istotny dla przyznania refundacji 
wywozowej składa wniosek o przyznanie tej refundacji, mimo 
że w odniesieniu do przedmiotowego wywozu uprawnienie do 
refundacji nie przysługuje? ( 1 ) 

( 1 ) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3665/87 z dnia 27 listopada 
1987 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania 
systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych, Dz.U. 
L 351, s. 1 zmienione rozporządzeniem Komisji nr 495/97 z dnia 
18 marca 1997 r., Dz.U. L 77, s. 12. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 14 
listopada 2011 r. — Iberdrola, S.A. i Gas Natural SDG, 
S.A. przeciwko Administración del Estado, Hidroeléctrica 

del Cantábrico, S.A. i Endesa, S.A. 

(Sprawa C-566/11) 

(2012/C 39/13) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Iberdrola, S.A. i Gas Natural SDG, S.A. 

Strona pozwana: Administración del Estado, Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A. i Endesa, S.A. 

Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 10 dyrektywy 2003/87/WE ( 1 ) Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE 
należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się stoso
waniu krajowych przepisów, takich jak analizowane w niniejszej 
sprawie, których celem i skutkiem jest obniżenie wynagrodzenia 
za działalność związaną z produkcją energii elektrycznej o 
kwotę odpowiadającą wartości bezpłatnie przydzielonych 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w odpowiednim 
okresie? 

( 1 ) Dz.U. L 275, s. 32. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 14 
listopada 2011 r. — Gas Natural SDG, S.A. przeciwko 
Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del 

Cantábrico, S.A. i Administración del Estado 

(Sprawa C-567/11) 

(2012/C 39/14) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo. 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gas Natural SDG, S.A. 

Strona pozwana: Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A. i Administración del Estado
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