
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia z dnia 12 czerwca
2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Portugalskiej

(Sprawa C-462/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Dopuszczalność — Powaga rzeczy osądzonej — Szósta dyrek-
tywa VAT — Artykuł 4 ust. 5 akapit pierwszy, art. 12 ust. 3

lit. a) i art. 28 ust. 2 lit. e))

(2008/C 209/03)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
R. Lyal, M. Afonso, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (Przedstawiciele: L.
Fernandes, Â. Seiça Neves oraz R. Aires, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 12 i 28 szóstej 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, str. 1) — Utrzymanie
w mocy obniżonej 5 % stawki opodatkowania, stosowanej do
opłat za przejazd przez most na rzece Tag w Lizbonie

Sentencja

1) Utrzymując w mocy obniżoną 5 % stawkę podatku od wartości
dodanej w stosunku do opłat za przejazd drogowy przez Tag w
Lizbonie, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym
na niej na mocy art. 12 i 28 szóstej 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: ujed-
nolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady
2001/4/WE z dnia 19 stycznia 2001 r.

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 60 z 11.3.2006.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 czerwca
2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-39/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Pomoc państwa — Dotacje na cele inwestycji i zatrudnienia
— Obowiązek odzyskania — Brak wykonania — Zasada

ochrony uzasadnionych oczekiwań)

(2008/C 209/04)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
K. Gross i T. Scharf, działający w charakterze pełnomocników)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele:
M. Lumma i C. Schulze-Bahr, działający w charakterze pełno-
mocników)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 249 i art. 1, 2 i 3 decyzji Komisji 2003/643/WE z
dnia 13 maja 2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej
przez Niemcy na rzecz Kahla Porzellan GmbH oraz Kahla/
Thüringen Porzellan GmbH [notyfikowana jako dokument C
(2003) 1520; pomoc nr C-62/00, ex NN 142/99] (Dz.U. L 227,
str. 12) — Niepodjęcie w wyznaczonym terminie wszystkich
kroków koniecznych w celu odzyskania pomocy uznanej za
niezgodną ze wspólnym rynkiem

Sentencja

1) Nie podejmując wszystkich kroków koniecznych w celu odzyskania
określonej pomocy uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem w
art. 1 ust. 2 lit. d) i g) decyzji Komisji z dnia 30 października
2002 r., wymienionej w decyzji 2003/643/WE z dnia 13 maja
2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na
rzecz Kahla Porzellan GmbH i Kahla/Thüringen Porzellan GmbH,
Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, jakie na
niej ciążą na mocy art. 1-3 tej decyzji.

2) Republika Federalna Niemiec pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 60 z 11.3.2006.
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