
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Conseil d'État — Wykładnia art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 
ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny 
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa 
wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) — Reprografia — 
Kryteria, jakie należy uwzględnić przy rozróżnianiu dostawy 
towarów i świadczenia usług w rozumieniu szóstej dyrektywy 

Sentencja 

Artykuł 5 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 
maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw człon
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 
należy interpretować w ten sposób, że działalność reprograficzna wyka
zuje cechy dostawy towarów, o ile ogranicza się do prostej czynności 
powielania dokumentów na nośnikach, a prawo do rozporządzania 
tymi nośnikami zostaje przeniesione przez podmiot wykonujący tę 
działalność na klienta, który zamówił sporządzenie kopii z oryginału. 
Działalność tę należy jednak kwalifikować jako „świadczenie usług” w 
rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy 77/388, jeżeli okazuje się, że 
towarzyszy jej świadczenie dodatkowych usług, które ze względu na 
wagę, jakiej nabierają dla klientów, czas potrzebny na ich wykonanie, 
wymaganą obróbkę dokumentów oryginalnych i udział w kosztach 
całkowitych, jaki przypada na te świadczenia, mogą zyskać charakter 
dominujący w stosunku do czynności dostawy towarów, stanowiąc 
przez to dla odbiorców cel sam w sobie. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 4 lutego 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Szwecji 

(Sprawa C-185/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/24/WE — Łączność elektroniczna — 
Zatrzymywanie generowanych lub przetwarzanych danych w 
związku ze świadczeniem usług łączności elektronicznej — 

Brak transpozycji w wyznaczonym terminie) 

(2010/C 80/10) 

Język postępowania: szwedzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Balta i U. 
Jonsson, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk i A 
Engman, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia, w przewidzianym terminie, przepisów niezbęd
nych do zastosowania się do dyrektywy 2006/24/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w 
związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności 
elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności 
oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (Dz. U L 105, s. 54) 

Sentencja 

1) Nie ustanawiając w przewidzianym terminie przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastoso
wania się do dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania gene
rowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem 
ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnia
niem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 
2002/58/WE, Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom 
ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy. 

2) Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 180 z 1.8.2009. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 4 lutego 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-186/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2004/113/WE — Równość mężczyzn i kobiet — 
Dostęp do towarów i usług oraz dostarczanie towarów i usług 
— Brak transpozycji w przewidzianym terminie w odniesieniu 

do Gibraltaru) 

(2010/C 80/11) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: M. van 
Beek i P. Van den Wyngaert, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej (Przedstawiciel: H. Walker, pełnomocnik)
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