
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 grudnia 2009 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Irlandii, Republice 
Francuskiej, Republice Włoskiej, Eurallumina SpA, 

Auhinish Alumina Ltd 

(Sprawa C-89/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Pomoc państwa — Zwolnienie z podatku 
akcyzowego od olejów mineralnych — Rozporządzenie (WE) 
nr 659/1999 — Artykuł 1 lit. b) pkt v) — Brak uzasadnienia 
— Obowiązek sądu — Zarzut dotyczący naruszenia proce
dury, który powinien być podniesiony z urzędu przez sąd 
wspólnotowy — Naruszenie zasady kontradyktoryjności — 

Zakres obowiązku uzasadniania) 

(2010/C 24/08) 

Język postępowania: francuski, angielski i włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
V. Di Bucci i N. Khan, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Irlandia (przedstawiciele): D. O’Hagan, 
pełnomocnik i P. McGarry, BL), Republika Francuska (przedsta
wiciele: G. de Bergues i A.-L. Vendrolini, pełnomocnicy), Repub
lika Włoska (przedstawiciele: R. Adam, pełnomocnik i G. Aiello, 
avvocato dello Stato), Eurallumina SpA (przedstawiciel: 
R. Denton, solicitor), Auhinish Alumina Ltd (przedstawiciele: 
J. Handoll i C. Waterson, solicitors) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba w 
składzie powiększonym) z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawach 
połączonych T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 i T-69/06 
Irlandia i inni przeciwko Komisji, w którym Sąd stwierdził 
nieważność decyzji Komisji 2006/323/WE z dnia 7 grudnia 
2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego od olejów 
mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji 
tlenku glinu w regionach Gardanne i Shannon oraz na Sardynii, 
wprowadzonego odpowiednio przez Francję, Irlandię i Włochy 
(Dz.U. 2006, L 119, s. 12) — Pojęcie pomocy istniejącej i 
nowej pomocy — Pojęcia obiektywne — Brak uzasadnienia 
— Bezwzględna przeszkoda procesowa, która musi być podnie
siona z urzędu przez sąd wspólnotowy — Naruszenie zasady 
dyspozycyjności i ogólnych zasad kontradyktoryjności i posza
nowania prawa do obrony 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 12 
grudnia 2007 r. w sprawach połączonych T-50/06, T-56/06, T- 
60/06, T-62/06 i T-69/06 Irlandia i in. przeciwko Komisji 
zostaje uchylony w zakresie, w jakim: 

— stwierdza nieważność decyzji Komisji 2006/323/WE z dnia 7 
grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego 
od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do 
produkcji tlenku glinu w regionach Gardanne i Shannon 
oraz na Sardynii, wprowadzonego odpowiednio przez Francję, 
Irlandię i Włochy na tej podstawie, że Komisja naruszyła w 

niej obowiązek uzasadnienia w odniesieniu do niezastosowania 
w niniejszej sprawie art. 1 lit. b) pkt v) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiają
cego szczegółowe zasady stosowania [art. 88 WE], oraz 

— nakazuje Komisji pokrycie jej własnych kosztów oraz kosztów 
poniesionych przez skarżące, włączywszy w to koszty związane 
z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego w 
sprawie T-69/06 R. 

2) Sprawy połączone T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 i 
T-69/06 zostają skierowane do ponownego rozpoznania przez 
Sąd Pierwszej Instancji. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 116 z 9.5.2008. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 17 listopada 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Corte costituzionale — Włochy) — 
Presidente del Consiglio dei Ministri przeciwko Regione 

autonoma della Sardegna 

(Sprawa C-169/08) ( 1 ) 

(Swoboda świadczenia usług — Artykuł 49 WE — Pomoc 
państwa — Artykuł 87 WE — Krajowe przepisy ustanawia
jące podatek od postojów turystycznych statków powietrznych 
przeznaczonych do prywatnego transportu osób oraz od 
rekreacyjnych jednostek pływających obciążający jedynie 
osoby eksploatujące mające rezydencję podatkową poza teryto

rium regionu) 

(2010/C 24/09) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte costituzionale 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Strona pozwana: Regione autonoma della Sardegna 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Corte costituzionale — Wykładnia art. 49 WE i art. 87 WE 
— Przepisy regionalne ustanawiające podatek od postoju samo
lotów w celach turystycznych, który obciąża jedynie przedsię
biorstwa, mające rezydencję podatkową poza Sardynią i
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