
Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba)
wydanego w dniu 30 maja 2006 r. w sprawie T-87/94 Blom
przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji, na mocy którego
Sąd oddalił skargę o odszkodowanie, złożoną na podstawie
art. 178 traktatu WE (obecnie art. 235 WE) i art. 215 akapit
drugi traktatu WE (obecnie art. 288 akapit drugi WE), z tytułu
szkody poniesionej rzekomo przez skarżącego z powodu unie-
możliwienia mu wprowadzania do obrotu mleka na podstawie
rozporządzenia Rady (EWG) nr 857/84 z dnia 31 marca 1984 r.
dotyczącego zasad zastosowania opłaty zgodnie z art. 5c rozpo-
rządzenia (EWG) nr 804/68 w sektorze mleka i przetworów
mlecznych (Dz.U. L 90, str. 13), zmienionego rozporządzeniem
Komisji (EWG) nr 1371/84 z dnia 16 maja 1984 r. ustanawia-
jącym szczegółowe zasady stosowania dodatkowej opłaty
wyrównawczej określonej w art. 5c rozporządzenia nr 804/68
(Dz.U. L 132, str. 11).

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) J. C. Blom zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 261 z 28.10.2006.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 października
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam,
Niderlandy) — J. A. van der Steen przeciwko Inspecteur

van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht

(Sprawa C-355/06) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Samodzielna działalność gospo-
darcza — Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — Wyko-
nywanie czynności związanych z działalnością spółki przez
osobę fizyczną będącą jej jedynym zarządzającym, udziałowcem

i pracownikiem)

(2007/C 315/31)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd krajowy

Gerechtshof te Amsterdam

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: J. A. van der Steen

Strona pozwana: Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/
kantoor Utrecht

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Gerechtshof te Amsterdam — Wykładnia art. 4 ust. 1 szóstej
dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odnie-
sieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku
(Dz.U. L 145, str. 1) — Pojęcie samodzielnej działalności gospo-
darczej — Osoba fizyczna, której jedną działalnością jest
faktyczne wykonywanie wszystkich czynności spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością jako jej jedyny zarządzający, udziało-
wiec i pracownik

Sentencja

W rozumieniu art. 4 ust. 4 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji usta-
wodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obroto-
wych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku osoba fizyczna, która wykonuje wszystkie
prace w imieniu i na rachunek spółki na podstawie umowy o pracę
wiążącej ją z tą spółką, będąc ponadto jedynym wspólnikiem, zarządza-
jącym i członkiem personelu pracowniczego tej spółki, sama nie jest
podatnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 tej dyrektywy.

(1) Dz.U. C 294 z 2.12.2006.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 października
2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Greckiej

(Sprawa C-440/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dyrektywa 97/271/EWG — Zanieczyszczenia i substancje
szkodliwe — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Arty-

kuły 3 i 4)

(2007/C 315/32)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
S. Pardo Quintillán i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: E. Skandalou,
pełnomocnik)
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