
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Erotic Center BVBA 

Strona pozwana: państwo belgijskie 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof 
van Beroep te Gent — Wykładnia kategorii 7 załącznika H do 
szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru 
podatku (Dz.U. L 145, s. 1) (następnie pkt 7 załącznika III do 
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej — 
Dz.U. L 347, s. 1) — Obniżona stawka mająca zastosowanie 
do pewnych dostaw towarów i świadczenia usług — Kina — 
Pojęcie — Indywidualna kabina do oglądania filmów na żądanie 

Sentencja 

Pojęcie wstępu do kina zawarte w kategorii 7 akapit pierwszy załącz
nika H do szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od 
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku w 
brzmieniu zmienionym na mocy dyrektywy Rady 2001/4/WE z 
dnia 19 stycznia 2001 r. należy rozumieć w ten sposób, że nie 
obejmuje ono opłaty ponoszonej przez konsumenta w celu uzyskania 
możliwości indywidualnego oglądania jednego lub więcej filmów albo 
fragmentów filmów w odosobnionym miejscu, takim jak kabiny, 
których dotyczy spór przed sądem krajowym. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 marca 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów 

(Sprawa C-79/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE 
— Artykuły 13 i 132 — Podmioty prawa publicznego — 
Przymiot władzy publicznej — Działalność — Niepodleganie 
opodatkowaniu — Zwolnienia — Sektory społeczno-kultu
ralny, opieki zdrowotnej i wychowania — „Euroregiony” — 
Promocja mobilności zawodowej — Udostępnienie personelu 

— Ciężar dowodu) 

(2010/C 134/12) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Trianta
fyllou i W. Roels, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C.M. 
Wissels, D.J.M. de Grave i Y. de Vries, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 2 ust. 1 lit. c), art. 13, art. 24 ust. 1 i art. 132 
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347, s. 1) — Udostępnienie personelu w sektorze 
opieki zdrowotnej, wychowania i społeczno-kulturalnym — 
Promocja mobilności zawodowej — Euroregion 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2006. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 marca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hof van Beroep te Brussel — Belgia) — SGS 
Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea 
NV przeciwko Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, 
Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS 

Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 

(Sprawa C-218/09) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 — Refundacje wywozowe 
— Artykuł 5 ust. 3 — Przesłanki przyznania — Wyjątek — 
Pojęcie siły wyższej — Produkty, które zostały utracone 

podczas transportu) 

(2010/C 134/13) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hof van beroep te Brussel 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal 
Beheer Achmea NV
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Strona pozwana: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme 
Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, 
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Hof 
van beroep te Brussel — Wykładnia art. 5 ust. 3 rozporządzenia 
Komisji (EWG) nr 3665/87 z dnia 27 listopada 1987 r. usta
nawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu 
refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz.U. L 351, s. 
1) — Przesłanki przyznania refundacji wywozowych — 
Wyjątek — Produkt, który został utracony podczas transportu 
wskutek działania siły wyższej 

Sentencja 

Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3665/87 z dnia 
27 listopada 1987 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady 
stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych, 
zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1384/95 z dnia 19 
czerwca 1995 r., należy interpretować w ten sposób, że zepsucie się 
wołowiny w okolicznościach opisanych przed sąd krajowy nie stanowi 
przypadku siły wyższej w rozumieniu tego przepisu. 

( 1 ) Dz.U. C 220 z 12.9.2009. 

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lutego 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da 
Comarca do Porto — Portugalia) — Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa przeciwko Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, dawniej Baw 
International Ltd, Betandwin.Com Interactive 

Entertainment 

(Sprawa C-55/08) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Niedopuszczalność) 

(2010/C 134/14) 

Język postępowania: portugalski 

Sąd krajowy 

Tribunal Judicial da Comarca do Porto 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

Strona pozwana: Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin 
Intrnational Ltd, dawniej Baw International Ltd, Betandwin.Com 
Interactive Entertainment 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Wykładnia art. 43, 
49 i 56 WE — Przepisy krajowe zastrzegające na rzecz jednego 
podmiotu obsługę w systemie monopolu gier hazardowych i 
gier liczbowych i kwalifikujące jako przestępstwo organizację, 
promocję i przyjmowanie, także przez Internet, zakładów spor
towych — Zakazanie przedsiębiorstwu wykonującemu „on line” 
działalność w zakresie obsługi zakładów i gier liczbowych, 
mającemu siedzibę w innym państwie członkowskim promocji, 
organizowania i obsługi zakładów i gier liczbowych przez 
Internet oraz wypłaty zwycięzcom wartości nagrody 

Sentencja 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez 
Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugalia) postanowieniem z 
dnia 19 grudnia 2007 r. jest oczywiście niedopuszczalne. 

( 1 ) Dz.U. C 92 z 12.4.2008. 

Postanowienie Trybunału z dnia 9 grudnia 2009 r. — Luigi 
Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-432/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — 
Zwrot kosztów leczenia — Dorozumiana odmowa zwrotu 
całości kosztów leczenia poniesionych przez wnoszącego odwo 
łanie — Odwołanie w części niedopuszczalne i w części oczy

wiście bezzasadne) 

(2010/C 134/15) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (przedstawiciel: G. Cipressa, 
avvocato) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy i A. dal Ferro, 
avvocato) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawach połączonych T-296/05 i 
T-408/05 Marcuccio przeciwko Komisji, w którym Sąd odrzucił 
jako niedopuszczalne żądanie stwierdzenia nieważności dwóch 
dorozumianych decyzji biura ds. rozliczeń Wspólnego 
Programu Ubezpieczeń Zdrowotnych WE odmawiających 
zwrotu w 100 % pewnych kosztów leczenia poniesionych 
przez wnoszącego odwołanie, a także żądanie mające na celu 
obciążenie Komisji wypłatą na rzecz skarżącego kwoty ponie
sionych przez niego kosztów leczenia
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