
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 września 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Królestwu 
Hiszpanii

(Sprawa C-127/12) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ kapitału — Artykuły 21 
TFUE i 63 TFUE — Porozumienie EOG — Artykuły 28 i 40 — Podatki od spadków i darowizn — Podział 
kompetencji podatkowych — Dyskryminacja między rezydentami i nierezydentami — Dyskryminacja ze 

względu na miejsce położenia nieruchomości — Ciężar dowodu)

(2014/C 395/03)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: W. Roels, R. Lyal i F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: A. Rubio González, pełnomocnik)

Sentencja

1) Zezwalając na wprowadzenie zróżnicowania w traktowaniu pod względem podatkowym darowizn i spadków między uprawnionymi 
i darczyńcami będącymi i niebędącymi hiszpańskimi rezydentami, między spadkodawcami będącymi i niebędącymi rezydentami 
hiszpańskimi oraz między darowiznami i podobnymi rodzajami zbycia nieruchomości położonych na hiszpańskim terytorium i za 
granicą, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 63 TFUE i 40 porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 126 z 28.4.2012.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 września 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice 
Francuskiej

(Sprawa C-237/12) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/676/EWG — Artykuł 5 ust. 4 — 
Punkty 1 – 3 i 5 części A załącznika II — Ustęp 1 pkt 1 – 3 oraz ust. 2 załącznika III — Ochrona wód 

przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego — Okresy rolniczego wykorzystania — 
Pojemność pojemników do składowania odchodów zwierzęcych — Ograniczenie rolniczego 

wykorzystania — Zakaz rolniczego wykorzystania w terenie o dużym nachyleniu lub na gruntach 
przemarzniętych lub pokrytych śniegiem — Niezgodność uregulowań krajowych)

(2014/C 395/04)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Manhaeve, B. Simon i J. Hottiaux, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de Bergues, S. Menez i D. Colas, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Nie przyjmując środków niezbędnych do zapewnienia pełnego i prawidłowego wdrożenia wszystkich wymogów nałożonych na nią 
przez art. 5 ust. 4 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego w związku z pkt 1–3 i 5 części A załącznika II oraz ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 
załącznika III do tej dyrektywy, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy w zakresie, 
w jakim zgodnie z uregulowaniami krajowymi przyjętymi w celu wykonania tej dyrektywy:
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