
Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że wprowadzając w zakresie opodatkowania 
darowizn i spadków odmienne traktowanie osób otrzymu
jących spadek lub darowiznę zamieszkałych w Hiszpanii 
oraz nieposiadających miejsca zamieszkania w Hiszpanii; 
spadkodawców lub darczyńców zamieszkałych w Hiszpanii 
oraz nieposiadających tam miejsca zamieszkania; darowizn i 
podobnych rozporządzeń nieruchomościami położonymi w 
Hiszpanii i poza nią Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowią
zaniom ciążącym na nim na mocy art. 21 i 63 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz art. 28 i 40 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG). 

— obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

1) W Hiszpanii podstawowymi aktami prawnymi regulującymi 
podatek od spadków i darowizn, będący podatkiem krajo
wym, są ustawa 29/87 z dnia 18 grudnia 1987 r. oraz 
rozporządzenie zatwierdzone dekretem królewskim 
1629/1991 z dnia 8 listopada 1991 r. Zarządzanie spra
wami dotyczącymi tego podatku i jego pobór zostały prze
kazane Comunidades Autónomas [regionom autonomicz
nym], jakkolwiek przepisy krajowe znajdują zastosowanie 
w określonych w nich przypadkach, głównie w sytuacjach, 
gdy nie istnieje osobiste lub rzeczywiste powiązanie z 
Comunidad Autónoma. 

2) We wszystkich Comunidades Autónomas, które skorzystały 
z upoważnienia do wydania przepisów dotyczących podatku 
od spadków i darowizn, ciężar podatku spoczywający na 
podatniku jest znacząco mniejszy niż ciężar nałożony w 
przepisach krajowych, co powoduje w zakresie opodatko
wania darowizn i spadków odmienne traktowanie osób 
otrzymujących spadek lub darowiznę zamieszkałych w Hisz
panii oraz nieposiadających miejsca zamieszkania w Hiszpa
nii; spadkodawców lub darczyńców zamieszkałych w Hisz
panii oraz nieposiadających tam miejsca zamieszkania; daro
wizn i podobnych rozporządzeń nieruchomościami położo
nymi w Hiszpanii i poza nią. 

3) Przytoczone przepisy naruszają art. 21 i 63 TFUE oraz art. 
28 i 40 porozumienia EOG. 
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Strony 
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Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do 
zastosowania się do dyrektywy Komisji 2009/145/WE z 
dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa 
w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i 
odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych 
miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz 
odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla 
plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych 
w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowa
dzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miej
scowych i odmian ( 1 ), a w każdym razie poprzez niepoinfor
mowanie Komisji o takich przepisach, Rzeczpospolita Polska 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 36 
wspomnianej dyrektywy; 

— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 31 grudnia 
2010 r. 

( 1 ) Dz.U. L 312, s. 44 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lutego 2012 r. 
(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia — Sezione Terza — Włochy) w sprawach 
C-328/10 Enipower SpA, C-329/10 ENI SpA, C-330/10 
Edison Trading SpA, C-331/10 E.On Produzione SpA, 
C-332/10 Edipower SpA i C-333/10 E.On Energy Trading 
SpA przeciwko Autorità per l'energia elettrica e il gás 
(sprawy C-328/10 do C-333/10) i przeciwko Cassa 
Conguaglio per il Settore Elettrico (sprawa C-329/10) 
przy udziale: Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (sprawy 
C-328/10, C-329/10, C-331/10 i C-332/10), Ministero dello 
Sviluppo Economico (sprawy C-328/10 i C-329/10) oraz 

Gestore dei Servizi Elettrici SpA (sprawa C-331/10) 

(Sprawy połączone C-328/10 do C-333/10) ( 1 ) 

(2012/C 126/20) 

Język postępowania: włoski 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie spraw. 

( 1 ) Dz.U. C 346 z 18.12.2010.
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