
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 marca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-197/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 95/59/WE — Podatki inne niż podatki obrotowe, 
obciążające spożycie wyrobów tytoniowych — Artykuł 9 ust. 1 
— Swobodne ustalanie przez producentów i importerów 
maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej ich towarów — 
Uregulowanie krajowe narzucające minimalną cenę sprzedaży 
detalicznej papierosów — Uregulowanie krajowe zakazujące 
sprzedaży wyrobów tytoniowych po „cenie promocyjnej 
sprzecznej z celami zdrowia publicznego” — Pojęcie „przepisy 
krajowe o kontroli poziomu cen lub przestrzeganiu narzuco
nych cen” — Względy uzasadniające — Ochrona zdrowia 
publicznego — Ramowa Konwencja Światowej Organizacji 

Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu) 

(2010/C 113/07) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: W. Mölls i 
R. Lyal, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues, S. Pilczer, J.-Ch. Gracia i B. Beaupère-Manokha, pełno
mocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listo
pada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obro
towe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz.U. 
L 291, s. 40) — Ustalenie ceny minimalnej — Przeszkoda w 
swobodnym przepływie towarów — Ochrona zdrowia publicz
nego — Właściwość Ramowej Konwencji Światowej Organizacji 
Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (Dz.U. L 213, s. 8) 

Sentencja 

1) Poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy systemu cen minimalnych 
sprzedaży detalicznej papierosów dopuszczonych do konsumpcji we 
Francji, podobnie jak i zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych „po 
cenie promocyjnej sprzecznej z celami ochrony zdrowia publicz
nego”, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na 
niej ciążą na mocy art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/59/WE z 
dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż 
podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych, 
w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Rady 2002/10/WE z 
dnia 12 lutego 2002 r. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 183 z 19.7.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 marca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii 

(Sprawa C-198/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 95/59/WE — Podatki obciążające spożycie 
wyrobów tytoniowych inne niż podatki obrotowe — Artykuł 
9 ust. 1 — Swobodne ustalanie przez producentów i impor
terów maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej ich towarów — 
Uregulowanie krajowe narzucające minimalną cenę sprzedaży 
detalicznej papierosów, a także minimalną cenę sprzedaży 
detalicznej tytoniu drobno krojonego — Względy uzasadnia
jące — Ochrona zdrowia publicznego — Ramowa konwencja 
Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu) 

(2010/C 113/08) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i W. 
Mölls, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciele: E. Riedl, J. 
Bauer i C. Pesendorfer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listo
pada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obro
towe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz.U. 
L 291, s. 40) — Ustanawianie przez organy publiczne minimal
nych cen detalicznych wyrobów tytoniowych 

Sentencja 

1) Przyjmując i utrzymując w mocy przepisy, na podstawie których 
organy publiczne ustalają ceny minimalne sprzedaży detalicznej 
papierosów oraz tytoniu drobno krojonego przeznaczonego do skrę
cania papierosów, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, 
które na niej ciążą na mocy art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 
95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków 
innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów 
tytoniowych, w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Rady 
2002/10/WE z dnia 12 lutego 2002 r. 

2) Republika Austrii zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008.
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