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Den Europæiske Unions Tidende

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme
Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongerige)
den 25. maj 2011 — Regina, på foranledning af David
Edwards og Lilian Pallikaropoulos mod Environment
Agency, First Secretary of State og Secretary of State for
Environment, Food and Rural Affairs
(Sag C-260/11)

30.7.2011

5) Er det tilladt på tidspunktet for (i) en appel eller (ii) en
anden appel at anvende en anden tilgang til disse spørgsmål
end den tilgang, som skal anvendes under sagen i første
instans?

(1) Rådets direktiv 85/337/EØF af 27.6.1985 (EFT L 175, s. 40).
(2) Rådets Direktiv 96/61/EF af 24.9.1996 (EFT L 257, s. 26).

(2011/C 226/30)
Processprog: engelsk
Den forelæggende ret

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās
tiesas Senāts (Republikken Letland) den 26. maj 2011 —
Ainārs Rēdlihs mod Valsts ieņēmumu dienests

Supreme Court of the United Kingdom

(Sag C-263/11)
(2011/C 226/31)

Parter i hovedsagen
Processprog: lettisk

Sagsøgere: David Edwards og Lilian Pallikaropoulos

Den forelæggende ret
Sagsøgte: Environment Agency, First Secretary of State og Secre
tary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Augstākās tiesas Senāts

Parter i hovedsagen
Præjudicielle spørgsmål
1) Hvorledes skal en national ret gribe spørgsmålet an om
pålæggelse af sagsomkostninger mod et medlem af offent
ligheden, der som sagsøger ikke får medhold i en miljøretlig
påstand, henset til kravene i artikel 9, stk. 4, i Aarhuskonventionen, der er gennemført ved artikel 10a i direktiv
85/337/EØF (1) og artikel 15a i direktiv 96/61/EØF (2)
(herefter »direktiverne«)?

2) Skal spørgsmålet om, hvorvidt retssagens omkostninger er
eller ikke er »uoverkommeligt dyre« i den forstand, hvori
udtrykket anvendes i artikel 9, stk. 4, i Aarhus-konven
tionen, der er gennemført ved direktiverne, afgøres på et
objektivt grundlag (under henvisning f.eks. til evnen hos et
»almindeligt« medlem af offentligheden til at påtage sig den
potentielle sagsomkostningsrisiko), eller skal det afgøres på
et subjektivt grundlag (under henvisning til den konkrete
sagsøgers midler) eller på et grundlag, der udgør en kombi
nation af disse to?

3) Eller er dette et spørgsmål, der alene skal afgøres i henhold
til medlemsstaternes nationale ret, under forudsætning af, at
det i direktiverne opstillede resultat opnås, herunder navnlig
at de pågældende retsforhandlinger ikke er »uoverkommeligt
dyre«?

4) Ved bedømmelsen af, om retsforhandlinger er eller ikke er
»uoverkommeligt dyre«, er det da relevant, at sagsøgeren
faktisk ikke er blevet afholdt fra at anlægge sagen eller fort
sætte retsforhandlingerne?

Sagsøger: Ainārs Rēdlihs
Sagsøgt: Valsts ieņēmumu dienests

Præjudicielle spørgsmål
1) Er en fysisk person, der har erhvervet goder (en skov) til
personlig brug, og som foretager levering af goder for at
afhjælpe følgerne af et tilfælde af force majeure (eksempelvis
en storm), en afgiftspligtig person som omhandlet i artikel
9, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF (1) og i artikel 4, stk. 1 og
2, i sjette direktiv 77/388/EØF (2), der er forpligtet til at
betale merværdiafgift? Med andre ord: Er en sådan levering
af goder økonomisk virksomhed som omhandlet i de
nævnte EU-retlige bestemmelser?
2) Er en lovgivning, hvorefter en person, der har undladt at
lade sig registrere i registret over merværdiafgiftspligtige
personer, kan pålægges en bøde, der svarer til det afgifts
beløb, som normalt skulle betales af værdien af de leverede
goder, selv om denne person ikke skulle have betalt afgiften,
hvis denne havde ladet sig registrere i nævnte register, i
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet?

(1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdi
afgiftssystem (EUT L 347, s. 1).
(2) Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles
merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).

