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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunale di Ancona — Wykładnia dyrektywy Rady
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów
(Dz.U. L 194, s. 39) i decyzji Komisji 2000/532/WE z dnia
3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą
wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady
75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady
94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych
zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie
odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226, s. 3) — pojęcie
tymczasowego składowani — prawo producenta odpadów
mieszania ze sobą odpadów oznaczonych różnym kodami euro-
pejskiego katalogu odpadów zawartego w decyzji 2000/532/WE

Sentencja

1) Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie
odpadów, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE)
nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 września 2003 r., jak i decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia
3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiająca
wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady
75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzji Rady
94/904/EWG ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych
zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/WE w sprawie
odpadów niebezpiecznych nie zakazują producentowi odpadów
mieszania odpadów oznaczonych różnymi kodami wykazu załączo-
nego do decyzji 2000/532 w trakcie ich tymczasowego składo-
wania w czasie zbiórki w miejscu ich wytwarzania. Niemniej jednak
państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia działań zobo-
wiązujących producenta odpadów do ich sortowania i osobnego
tymczasowego składowania w czasie zbiórki w miejscu ich wytwa-
rzania oraz posługiwania się w tym celu kodami z wymienionego
wykazu, jeżeli tylko uznają działania takie za konieczne z punktu
widzenia realizacji celów określonych w art. 4 akapit pierwszy tej
dyrektywy 75/442, zmienionej rozporządzeniem nr 1882/2003.

2) Ponieważ przepisy krajowe przytaczają wykaz załączony do decyzji
2000/532, kod 15 01 06 oznaczający „opakowania mieszane”
może być używany do identyfikacji odpadów składających się ze
zmieszanych ze sobą opakowań z różnych tworzyw.

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy)
— Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercolle-
giale Toetsing przeciwko Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-407/07) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 A ust. 1 lit. f) —
Zwolnienia — Przesłanki — Świadczenie usług przez nieza-
leżną grupę osób — Usługi świadczone na rzecz jednego lub

wielu członków grupy)

(2009/C 32/13)
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Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 13 A ust. 1 lit. f)
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, s. 1) — Usługi świadczone przez nieza-
leżne grupy celem świadczenie na rzecz ich członków usług
bezpośrednio niezbędnych dla wykonywania działalności zwol-
nionej

Sentencja

Wykładni art. 13 A ust. 1 lit. f) 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, należy dokonywać w ten sposób, że z
zastrzeżeniem spełnienia pozostałych przesłanek wskazanych w tym
przepisie, świadczenie usług na rzecz ich członków przez niezależne
grupy, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, nawet
jeśli usługi te są świadczone na rzecz jednego lub kilku rzeczonych
członków.

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.
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