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(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-156/04) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 83/182/EWG — Czasowy przywóz środków trans-
portu — Zwolnienia od podatku — Miejsce stałego pobytu

w państwie członkowskim)

(2007/C 170/02)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Patakia i D. Triantafyllou, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: P. Mylono-
poulos i I. Pouli, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 90 WE oraz dyrektywy Rady 83/182/EWG z dnia
28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspól-
nocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo
wwożonych do jednego państwa członkowskiego z innego
państwa członkowskiego (Dz.U. L 105, str. 59) — Czasowy
użytek na terytorium Grecji pojazdów zarejestrowanych w
innym państwie członkowskim — Stosowanie przepisów
celnych dotyczących pojazdów pochodzących z państw trzecich

Sentencja

1) Utrzymując w mocy:

— art. 18 część A ust. 1 ustawy 2682/1999, zgodnie z którym
w przypadku posiadania lub używania na terytorium Grecji
pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim
przez osobę fizyczną mająca miejsce stałego pobytu w Grecji
nie wszczyna się przewidzianego jako zasadę postępowania
karnego, jeżeli zainteresowana osoba wniesie nałożoną opłatę
rejestracyjną i zrzeknie się jednocześnie przewidzianych w prawie
krajowym środków zaskarżenia aktu, na mocy którego nałożono
tę opłatę, oraz

— art. 18 część C tej samej ustawy, zgodnie z którym w przypadku
nałożenia grzywien dokonywane jest jednocześnie czasowe
zajęcie pojazdów, a ich wydanie następuje po zapłaceniu grzy-
wien i ewentualnych innych należnych opłat,

Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy dyrektywy Rady 83/182/EWG z dnia 18 marca 1983 r.
w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących
niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego
państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego.

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.

3) Komisja Wspólnot Europejskich i Republika Grecka ponoszą własne
koszty.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Högsta domstolen) — Klas Rosengren,
Bengt Morelli, Hans Särman, Mats Åkerström, Åke Kempe,
Anders Kempe, Mats Kempe, Björn Rosengren, Martin
Lindberg, Jon Pierre, Tony Staf przeciwko Riksåklagaren

(Sprawa C-170/04) (1)

(Swobodny przepływ towarów — Artykuły 28 WE, 30 WE i
31 WE — Przepisy krajowe ustanawiające zakaz przywozu
napojów alkoholowych przez jednostki — Norma dotycząca
istnienia i funkcjonowania szwedzkiego monopolu w zakresie
wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych — Ocena —
Środek sprzeczny z art. 28 WE — Uzasadnienie względami
ochrony zdrowia i życia ludzi — Kontrola proporcjonalności)

(2007/C 170/03)

Język postępowania: szwedzki

Sąd krajowy

Högsta domstolen
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Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Klas Rosengren, Bengt Morelli, Hans Särman,
Mats Åkerström, Åke Kempe, Anders Kempe, Mats Kempe,
Björn Rosengren, Martin Lindberg, Jon Pierre, Tony Staf

Strona pozwana: Riksåklagaren

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Högsta domstolen — Wykładnia art. 28, 30 i 31 WE — Prze-
pisy krajowe dotyczące krajowego monopolu w zakresie sprze-
daży detalicznej napojów alkoholowych, które wykluczają
bezpośredni przywóz takich napojów przez jednostki.

Sentencja

1) Przepis krajowy zabraniający jednostkom dokonywania przywozu
napojów alkoholowych, taki jak przepis zawarty w art. 2 akapit
pierwszy działu czwartego ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. w
sprawie napojów alkoholowych, powinien być oceniany w świetle
art. 28 WE, a nie w świetle art. 31 WE.

2) Środek zabraniający jednostkom dokonywania przywozu napojów
alkoholowych, taki jak ten, który wynika z art. 2 akapit pierwszy
działu czwartego ustawy w sprawie napojów alkoholowych, stanowi
ograniczenie ilościowe w przywozie w rozumieniu art. 28 WE,
nawet jeżeli ustawa ta zobowiązuje właściciela monopolu w zakresie
sprzedaży detalicznej do dostarczenia, a zatem w odpowiednich
przypadkach przywozu rzeczonych napojów na zamówienie.

3) Środek zabraniający jednostkom dokonywania przywozu napojów
alkoholowych, taki jak ten, który wynika z art. 2 akapit pierwszy
działu czwartego ustawy w sprawie napojów alkoholowych:

— jako niezdatny do realizacji celu, jakim jest ogólne ograniczenie
spożycia alkoholu, oraz

— jako nieproporcjonalny dla realizacji celu, jakim jest ochrona
młodzieży przed negatywnymi skutkami tego spożycia,

nie może zostać uznany za uzasadniony, na podstawie art. 30 WE,
względami ochrony zdrowia i życia ludzi.

(1) Dz.U. C 156, 12.6.2004.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 czerwca 2007 r.
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-178/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 69/335/EWG — Podatki pośrednie od groma-
dzenia kapitału — Podatek kapitałowy — Harmonizacja
wyczerpująca — Uregulowanie krajowe przewidujące opodat-
kowania każdego przeniesienia siedziby, o ile dana spółka nie
podlega opodatkowaniu podatkiem kapitałowym w państwie
członkowskim pochodzenia — Uregulowanie krajowe przewi-
dujące zwolnienie od podatku spółdzielni rolniczych i ich
stowarzyszeń oraz konsorcjów każdego rodzaju — Uregulo-
wanie krajowe przewidujące zwolnienie od podatku współwłas-
ności statków, konsorcjów żeglugi i spółek żeglugi każdego
rodzaju — Zwalczanie unikania opodatkowania — Nadużycie

prawa — Ograniczenie skutków wyroku w czasie)

(2007/C 170/04)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
D. Triantafyllou, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: S. Chala i
M. Tassopoulou, pełnomocnicy)

Interwenient po stronie pozwanej:Królestwo Hiszpanii (przedsta-
wiciel: N. Díaz Abad, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r.
dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.
U. L 249, str. 25) — Przeniesienie siedziby spółki — Zwolnienie
z podatku kapitałowego dla spółdzielni rolniczych oraz przed-
siębiorstw żeglugowych

Sentencja

1) Republika Grecka przyjmując uregulowanie dotyczące pobrania
podatku kapitałowego w przypadku przeniesienia siedziby statu-
towej lub przeniesienia rzeczywistego centrum zarządzania spółki,
jak również zwolnienia od tego podatku współwłasności statków,
konsorcjów żeglugi i spółek żeglugi każdego rodzaju, naruszyła
zobowiązania wynikające z dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia
17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia
kapitału (Dz.U. L 249, str. 25), zmienionej dyrektywą Rady
85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 155 z 25.6.2005.
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