
Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/59/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w
sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarza-
nych przez statki i pozostałości ładunku (Dz.U. L 332, str. 81)
— Bak sporządzenia lub realizacji planów odbioru i zagospoda-
rowania odpadów dla wszystkich portów podlegających właści-
wości „Comunidades Autónomas”

Sentencja

1) W wyniku braku sporządzenia, realizacji lub zatwierdzenia we
wszystkich swoich portach planów zagospodarowania odpadów
Królestwo Hiszpanii uchybiło swoim zobowiązaniom wynikającym
z art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/59/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w
sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych
przez statki i pozostałości ładunku.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 315 z 22.12.2007.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Court of Session (Scotland), Edynburg —

Zjednoczone Królestwo) — Royal Bank of Scotland plc
przeciwko The Commissioners of Her Majesty's

Revenue & Customs

(Sprawa C-488/07) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Odliczenie podatku naliczonego —
Towary i usługi wykorzystywane zarówno do transakcji podle-
gających opodatkowaniu, jak i transakcji zwolnionych z
podatku — Częściowe odliczenie — Obliczanie — Metody
przewidziane w art. 17 ust. 5 akapit trzeci — Obowiązek
stosowania zasady zaokrąglania z art. 19 ust. 1 akapit drugi)

(2009/C 44/31)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Court of Session (Scotland), Edynburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Royal Bank of Scotland plc

Strona pozwana: The Commissioners of Her Majesty's
Revenue & Customs

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Court of Session (Scotland), Edynburg — Wykładnia art. 17 ust.

5 i art. 19 ust. 1 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) — Towary i
usługi wykorzystywane jednocześnie dla potrzeb czynności
podlegających opodatkowaniu i dla czynności zwolnionych —

Obliczanie części podatku do odliczenia — Zasady zaokrąglania

Sentencja

Państwa członkowskie nie są zobowiązane do stosowania zasady zaok-
rąglania przewidzianej w art. 19 ust. 1 akapit drugi szóstej dyrektywy
Rady 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, w przypadku gdy część podatku naliczonego podle-
gająca odliczeniu jest obliczana według jednej ze szczególnych metod
wskazanych w art. 17 ust. 5 akapit trzeci lit. a), b), c) lub d) tej dyrek-
tywy.

(1) Dz.U. C 8 z 12.1.2008.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Landesgericht für Strafsachen Wien —

Austria) — Postępowanie karne przeciwko Vladimir
Turanskiemu

(Sprawa C-491/07) (1)

(Konwencja wykonawcza do układu z Schengen — Artykuł 54
— Zasada ne bis in idem — Zakres stosowania — Pojęcie
„procesu zakończonego wydaniem prawomocnego wyroku” —
Postanowienie organu policji o umorzeniu postępowania —

Orzeczenie, które zgodnie z prawem krajowym nie powoduje
definitywnie wygaśnięcia prawa oskarżyciela publicznego do

oskarżenia i nie wywołuje skutku „ne bis in idem”)

(2009/C 44/32)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Landesgericht für Strafsachen Wien

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Vladimir Turansky

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Landesgericht für Strafsachen Wien — Wykładnia art. 54
Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerw-
ca 1985 r. zawartego między rządami państw Unii Gospodar-
czej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki
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