
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Ordinario di Cosenza (Włochy) w 
dniu 13 listopada 2009 r. — C.C.I.A.A. di Cosenza 

przeciwko Grillo Star srl Fallimento 

(Sprawa C-443/09) 

(2010/C 51/28) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Ordinario di Cosenza 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: C.C.I.A.A. di Cosenza 

Strona pozwana: Grillo Star srl Fallimento 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy kryteria ustalania podatku rocznego, o którym mowa w 
art. 18 lit. b) włoskiej ustawy nr 580 z dnia 29 grudnia 
1993 r., które określone są w akapitach trzecim, czwartym, 
piątym i szóstym tego artykułu są niezgodne z dyrektywą 
Rady 2008/7/WE ( 1 ) z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącą 
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, gdyż nie 
wchodzą one w zakres odstępstwa przewidzianego w art. 
6 lit. e) tej dyrektywy? 

2) — czy podatek roczny, przy ustalaniu którego bierze się 
pod uwagę pozyskanie środków niezbędnych dla wyko
nywania usług, których świadczenie na całym terytorium 
krajowym stanowi obowiązek izb handlowych ma 
charakter należności lub opłaty? 

— czy ustanowienie „funduszu wyrównawczego” mającego 
na celu ujednolicenie w ramach całego terytorium 
państwowego wykonywania wszystkich „zadań administ
racyjnych” powierzonych na mocy przepisów izbom 
handlowym wyklucza posiadanie przez podatek roczny 
charakteru należności lub opłaty? 

— czy przyznana poszczególnym izbom handlowym 
możliwość podwyższenia podatku rocznego o maksy
malnie 20 % w celu współfinansowania inicjatyw zmie
rzających do zwiększenia produkcji i poprawy sytuacji 
gospodarczej jednostki terytorialnej, w której izba ma 
siedzibę jest zgodna z posiadaniem przez podatek 
charakteru należności lub opłaty? 

— czy brak wyszczególnienia warunków ustalania potrzeb 
związanych z obsługą i aktualizacją przez izby handlowe 
wpisów do lub zaznaczeń w rejestrze przedsiębiorstw 
stoi na przeszkodzie ustaleniu posiadania przez podatek 
roczny charakteru należności lub opłaty? 

— czy ustanowienie podatku rocznego w formie ryczałtu, 
przy równoczesnym braku jakichkolwiek przepisów 
pozwalających na sprawdzanie „w regularnych odstępach 
czasu” czy jest on dostosowany do przeciętnego kosztu 
usługi jest zgodne z posiadaniem przez abonament 
charakteru należności lub opłaty? 

( 1 ) Dz.U. L 46, s. 11. 

Odwołanie wniesione w dniu 4 grudnia 2009 r. przez 
Komisję Europejską od wyroku Sądu Pierwszej Instancji 
z dnia 23 września 2009 r. w sprawie T-183/07, Polska 

przeciwko Komisji 

(Sprawa C-504/09 P) 

(2010/C 51/29) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: E. Kruží
ková, E. White, K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, Rzeczpospolita Polska, Republika 
Węgierska, Republika Litewska, Republika Słowacka 

Żądania 

— uchylenie w całości wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 
23 września 2009 r. w sprawie T-183/07, 

— obciążenie Rzeczpospolitej Polskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Wnosząca odwołanie na poparcie swoich żądań podnosi cztery 
zarzuty oparte, po pierwsze, na przekroczeniu przez Sąd swych 
uprawnień kontrolnych i naruszeniu procedury wpływających 
niekorzystnie na interesy Komisji; po drugie, na naruszeniu 
art. 9 ust.3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE ( 1 ); 
po trzecie na błędnej interpretacji zakresu obowiązku uzasad
nienia decyzji ustanowionego w art. 296 TFUE, oraz, po 
czwarte, na błędzie prawnym w zakresie w jakim Sąd uznał 
za nierozdzielne art. 1 ust.1, art.2 ust.1 oraz art. 3 ust.1 od 
pozostałych przepisów zaskarżonej decyzji i w konsekwencji 
uznał ją za nieważną w całości.
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