
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 18.6.2011. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 21 czerwca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — 
Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton przeciwko 
Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, 
Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias 

Dioikisis kai Apokentrosis 

(Sprawa C-177/11) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2001/42/WE — Ocena wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko — Artykuł 3 ust. 2 lit. 

b) — Zakres swobodnego uznania państw członkowskich) 

(2012/C 250/11) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Symvoulio tis Epikrateias 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton 

Strona pozwana: Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimo
sion Ergon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, 
Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Symvoulio tis Epikrateias — Wykładnia art. 3 ust. 2 lit. b) 
dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197, s. 30) oraz 
art. 6 i 7 dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory (Dz.U. L 206, s. 7) — Przesłanka, aby dla przeprowa
dzenia oceny wpływu na środowisko określonego planu i 
programu potencjalny wpływ na specjalny obszar ochrony był 
znaczny — Zakres swobodnego uznania państw członkowskich 

Sentencja 

Wykładni art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko należy doko
nywać w ten sposób, że obowiązek przeprowadzenia w odniesieniu do 

określonego planu oceny wpływu na środowisko w rozumieniu dyrek
tywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w brzmieniu zmie
nionym dyrektywą Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r., 
zależy od wystąpienia w przypadku takiego planu przesłanek powodu
jących konieczność przeprowadzenia oceny w rozumieniu dyrektywy 
siedliskowej, w tym przesłanki, zgodnie z którą plan może w istotny 
sposób oddziaływać na dany teren. Badanie przeprowadzone w celu 
sprawdzenia, czy przesłanka ta jest spełniona, musi ograniczać się do 
ustalenia, czy na podstawie obiektywnych okoliczności nie sposób 
wykluczyć, że plan ten lub to przedsięwzięcie może oddziaływać w 
istotny sposób na dany teren. 

( 1 ) Dz.U. C 194 z 2.7.2011 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 czerwca 2012 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-223/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Środowisko — Dyrektywa 200/60/WE — Plany gospodaro
wania wodami w dorzeczach — Publikacja i przedstawienie 
Komisji — Brak — Informowanie i konsultowanie społeczeń
stwa w zakresie projektów planów gospodarowania — Brak) 

(2012/C 250/12) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Guerra e 
Andrade i I. Chatzigiannis, pelnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciel: L. Inez 
Fernandes, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Naruszenie art. 13 ust. 1, 2 i 6, art. 14 ust. 1 lit. c) i art. 15 ust. 
1 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnoto
wego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327, s. 1) 
— Plany gospodarowania wodami w dorzeczach — Publikacja 
— Informowanie i udostępnienie społeczeństwu — Brak prze
kazania Komisji kopii planów gospodarowania 

Sentencja 

1) Republika Portugalska, poprzez brak w przepisanym terminie: 

— opublikowania krajowych i międzynarodowych planów gospo
darowania wodami w dorzeczach;
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