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HOF VAN JUSTITIE
Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 juli 2008 —
Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland
(Zaak C-215/06) (1)
(Niet-nakoming — Geen milieueffectbeoordeling van projecten
die binnen de werkingssfeer van richtlijn 85/337/EEG vallen
— Regularisatie achteraf)
(2008/C 260/03)
Procestaal: Engels

effectbeoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10
van richtlijn 85/337, en
— de afgifte van de vergunningen voor de bouw van een windturbinepark en de daarmee verbonden activiteiten te Derrybrien,
County Galway, en de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden, werd voorafgegaan door een milieueffectbeoordeling
van het project overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10
van richtlijn 85/337 als luidend zowel vóór als na de wijziging bij richtlijn 97/11, is Ierland de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens de artikelen 2, 4 en 5 tot
en met 10 van die richtlijn.
2) Ierland wordt verwezen in de kosten.

Partijen
Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: D. Recchia en D. Lawunmi, gemachtigden)

(1) PB C 178 van 29.7.2006.

Verwerende partij: Ierland (vertegenwoordigers: D. O'Hagan,
gemachtigde, J. Connolly, SC, en G. Simons, BL)
Voorwerp
Niet-nakoming — Artikelen 2, 4 en 5 tot en met 10 van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten (PB L 175, blz. 40) — Verzuim om maatregelen te
nemen om ervoor te zorgen dat projecten die binnen werkingssfeer van richtlijn vallen, aan milieu-effectbeoordeling worden
onderworpen
Dictum
1) Door niet alle nodige maatregelen te hebben getroffen om ervoor te
zorgen dat:
— projecten die vallen binnen de werkingssfeer van richtlijn
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten, als luidend zowel vóór als na de wijziging bij richtlijn
97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997, voordat zij geheel
of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden onderzocht wat de
noodzaak van een milieueffectbeoordeling betreft, en vervolgens,
wanneer zij een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben gezien
hun aard, omvang of locatie, worden onderworpen aan een

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2008
(verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu —
Republiek Polen) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby
Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w
Wałbrzychu
(Zaak C-25/07) (1)
(Btw — Richtlijnen 67/227/EEG en 77/388/EEG — Nationale wettelijke regeling tot vaststelling van nadere regels voor
teruggaaf van btw-overschot — Beginsel van fiscale neutraliteit en evenredigheidsbeginsel — Bijzondere afwijkende
maatregelen)
(2008/C 260/04)
Procestaal: Pools
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