
Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) z 
dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie T-206/07 Foshan Shunde 
Yongjian Housewares & Hardware przeciwko Radzie, w którym 
Sąd oddalił skargę wnoszącego odwołanie o stwierdzenie 
nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 
23 kwietnia 2007 r. nakładającego ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczaso
wego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzą
cych z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy (Dz.U. L 109, s. 
12), w zakresie w jakim ustanawia cło antydumpingowe na 
przywóz desek do prasowania produkowanych przez wnoszą
cego odwołanie — Błąd co do prawa wynikający z błędności 
ustaleń dokonanych przez Sąd Pierwszej Instancji i braku 
sankcji związanych ze stwierdzonym przez Sąd Pierwszej 
Instancji naruszeniem prawa do obrony — Wykładnia art. 2 
ust. 7 lit. c) i art. 20 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 
384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed 
dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami 
Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. 1996, L 56, s. 1) — Pojęcie 
przedsiębiorstwa „działającego w warunkach gospodarki 
rynkowej” oraz zakres minimalnego 10-dniowego terminu przy
znanego przedsiębiorstwu, którego dotyczy dochodzenie anty
dumpingowe na przedstawienie ewentualnych uwag 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 29 
stycznia 2008 r. w sprawie T-206/07 Foshan Shunde Yongjian 
Housewares & Hardware przeciwko Radzie w zakresie, w jakim 
Sąd orzekł, że naruszenie art. 20 ust. 5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony 
przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami 
Wspólnoty Europejskiej, nie miało wpływu na prawo do obrony 
Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd., 
zostaje uchylony. 

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 
2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące 
o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz 
desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i 
Ukrainy jest nieważne w zakresie, w jakim ustanawia cło antydu
mingowe na przywóz desek do prasowania produkowanych przez 
Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd. 

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa koszty postępowania w obydwu 
instancjach. 

4) Komisja Wspólnot Europejskich, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola 
SpA, Colombo New Scal SpA i Republika Włoska pokrywają 
własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 158 z 21.06.2008. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-153/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Swobodne świadczenie usług — Artykuł 49 WE i art. 36 
porozumienia EOG — Opodatkowanie bezpośrednie — 
Podatek dochodowy — Zwolnienie podatkowe ograniczone 
do wygranych z loterii i gier losowych organizowanych przez 

pewne podmioty i jednostki krajowe) 

(2009/C 282/17) 

Język postępowania: hiszpański 

Strona 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
R. Lyal i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: F. Díez 
Moreno, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 49 WE i art. 36 EOG — Przepisy krajowe na 
podstawie których kwoty wygrane w grach liczbowych i 
grach hazardowych zorganizowanych zagranicą, w przeciwień
stwie do niektórych gier liczbowych i hazardowych zorganizo
wanych w Hiszpanii, podlegają podatkowi dochodowemu 

Sentencja 

1) Utrzymując w mocy przepisy podatkowe zwalniające z podatku 
wygrane pochodzące z uczestnictwa w loteriach, grach i zakładach 
organizowanych w Królestwie Hiszpanii przez pewne podmioty 
publiczne i jednostki mające siedzibę w tym państwie członkow
skim i wykonujące działalność o charakterze socjalnym lub dobro
czynnym w celach niezarobkowych, podczas gdy zwolnienia tego 
nie przyznano w zakresie wygranych pochodzących z loterii, gier i 
zakładów organizowanych przez podmioty i jednostki mające 
siedziby w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wykonujące działal
ność tego samego rodzaju, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowią
zaniom ciążącym na nim na mocy art. 49 WE oraz art. 36 
porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 
maja 1992 r. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Wspólnot Europejskich i Królestwo Hiszpanii ponoszą 
własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 142 z 7.6.2008.
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