
Artykuły te określają odrębne zasady uznawania praw naby-
tych, mające zastosowanie w odniesieniu do polskich kwalifi-
kacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną oraz
położnych, które stanowią wyjątek od reguł dotyczących uzna-
wania praw nabytych pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę
ogólną oraz położnych, obowiązujących w odniesieniu do
kwalifikacji uzyskanych w pozostałych Państwach Członkow-
skich. W preambule dyrektywy 2005/36/WE brak jest uzasad-
nienia przyjęcia powyższych odmiennych reguł uznawania
praw nabytych pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę
ogólną oraz położnych, legitymujących się polskimi kwalifika-
cjami zawodowymi.

Brak uzasadnienia przyjęcia powyższych środków stanowi
naruszenie dyspozycji art. 253 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską z uwagi na fakt, iż odnośne środki
utraciły w toku prac legislacyjnych, zmierzających do przyjęcia
dyrektywy 2005/36/WE, atrybut środków korzystających ze
statusu regulacji niewymagających odrębnego uzasadnienia.
Środki powyższe, mimo iż ich treść ustalona została w przepi-
sach Traktatu Akcesyjnego, w świetle art. 9 Traktatu Akcesyj-
nego oraz przebiegu prac nad dyrektywą 2005/36/WE, nie
korzystają z domniemania prawidłowego uzasadnienia poprzez
sam fakt ustalenia ich treści w tym Traktacie.

(1) Dz.Urz.UE L 255 z 30.09.2005, str. 22.

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice
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(2006/C 60/45)

(Język postępowania: portugalski)

W dniu 22 grudnia 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez R. Lyala i M. Alfonso, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Republice
Portugalskiej.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że utrzymując w mocy obniżoną stawkę
podatku od wartości dodanej wynoszącą 5 %, która jest
stosowana do opłat za przejazd przez most na rzece Tag w
Lizbonie, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom
ciążącym na niej na mocy art. 12 i 28 szóstej dyrektywy (1);

2. obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Jak wynika z wyroku Trybunału z dnia 8 marca 1998 r. w
sprawie C-276/98 Komisja przeciwko Portugalii, Rec. str. I-
1699, oraz nawiązując do tego, co uznały w sposób domnie-
many władze portugalskie, szósta dyrektywa nie zawiera
żadnych przepisów zezwalających na zastosowanie do rzeczo-
nych usług obniżonej 5 % stawki opodatkowania. Niemniej
władze portugalskie zwlekały w nieskończoność z zaniecha-
niem uchybiania zobowiązaniom, które ciążyły na nich od 1
stycznia 1995 r., powołując się na serię sprzecznych argu-
mentów, a także na dwuznaczne oświadczenia oraz na często
zmieniane stanowiska, dotyczące możliwości zastosowania art.
4 ust. 5 szóstej dyrektywy.

Po gruntownym zbadaniu przez Komisję argumentów i
różnych stanowisk przyjętych w tej kwestii przez rząd portu-
galski w postępowaniu poprzedzającym wniesienie skargi,
Komisja uważa, że nie zostały spełnione warunki uznania, że
art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy ma zastosowanie do omawia-
nych usług.

Jak wynika z art. 12 ust. 3 lit. a) szóstej dyrektywy, obniżona
stawka podatku od wartości dodanej może być stosowana
jedynie do transakcji podlegających opodatkowaniu, które
należą do kategorii wymienionych w załączniku H; sytuacja ta
nie ma miejsca w przypadku usług, których głównym celem
jest umożliwienie użytkownikom dostępu do infrastruktury
drogowej po dokonaniu opłaty za przejazd.

Komisja jest zdania, że powoływany przez władze portugalskie
art. 28 ust. 2 lit. e) szóstej dyrektywy nakłada obowiązek
zaprzestania stosowania niższej stawki do transakcji, w
stosunku do których możliwe było pożądane przejście do
stosowania podstawowej stawki opodatkowania. W rzeczywis-
tości, zgodnie z tym co podnosi rząd portugalski, uznanie, że
Państwo Członkowskie może po dłuższym lub krótszym
okresie stosowania podstawowej stawki opodatkowania,
ponownie zastosować niższą stawkę, spowodowałoby, że
niewykonalne stałoby się stopniowe lub ustawiczne zbliżanie
stawek i poziomów podatku od wartości dodanej, które jest
uznane za niezbędne przez prawodawcę wspólnotowego.

W każdym razie, nawet gdyby Trybunał niezgodziłby się z
zaproponowaną przez Komisję wąską wykładnią art. 28 ust. 2
lit. e) szóstej dyrektywy, to w dalszym ciągu należałoby stwier-
dzić, że portugalskie ustawodawstwo przewidujące zastoso-
wanie do opłat za przejazd przez most na rzece Tag w
Lizbonie obniżonej stawki podatku wynoszącej 5 %, a w
każdym razie stawki niższej od 12 %, nie jest zgodne z tym
przepisem.

(1) Szósta dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w
odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku
(Dz.U. L 145 z 1977, str.1).
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