11.10.2008

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 260/3

V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 3ης Ιουλίου
2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά
Ιρλανδίας
(Υπόθεση C-215/06) (1)
(Παράβαση κράτους μέλους — Παράλειψη εκτιμήσεως των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ — Εκ των
υστέρων νομιμοποίηση)
(2008/C 260/03)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι

επιπτώσεων και, στη συνέχεια, αν είναι πιθανό ότι θα έχουν
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της φύσεως,
του μεγέθους ή της θέσεώς τους, να υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους, σύμφωνα με τα
άρθρα 5 έως 10 της οδηγίας 85/337, και
— πριν τη χορήγηση των αδειών για την κατασκευή αιολικού
πάρκου και για τις συναφείς δραστηριότητες στο Derrybrien
της κομητείας του Galway, καθώς και πριν την πραγματοποίηση των εργασιών, να διενεργηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10
της οδηγίας 85/337, τόσο πριν όσο και μετά τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η οδηγία 97/11, η Ιρλανδία παρέβη
τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2, 4 και 5 έως
10 της εν λόγω οδηγίας.
2) Καταδικάζει την Ιρλανδία στα δικαστικά έξοδα.

Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: D. Lawunmi και D. Recchia)
Καθής: Ιρλανδία (εκπρόσωποι: D. O'Hagan, J. Connolly, SC, και G.
Simons, BL)

(1) ΕΕ C 178 της 29.7.2006.

Αντικείμενο
Παράβαση κράτους μέλους — Άρθρα 2, 4 και 5 έως 10 της
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985,
για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175, σ. 40) — Μη λήψη
μέτρων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα σχέδια που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα υποβάλλονται σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 10ης Ιουλίου
2008 [αίτηση του Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu (Δημοκρατία της Πολωνίας) για την έκδοση
προδικαστικής αποφάσεως] — Alicja Sosnowska κατά
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek
Zamiejscowy w Wałbrzychu
(Υπόθεση C-25/07) (1)

Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Παραλείποντας να θεσπίσει όλες τις απαραίτητες διατάξεις
ώστε:
— τα σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175, σ. 40),
τόσο πριν όσο και μετά τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η
οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997
(ΕΕ L 73, σ. 5), να υποβάλλονται, πριν από την ολική ή τη
μερική εκτέλεσή τους, σε εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους

(ΦΠΑ — Οδηγίες 67/227/ΕΟΚ και 77/388/ΕΟΚ — Εθνική
νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του πιστωτικού
υπολοίπου ΦΠΑ — Αρχές της φορολογικής ουδετερότητας
και της αναλογικότητας — Ειδικά μέτρα παρεκκλίσεως)
(2008/C 260/04)
Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική
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