
Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Scott SA, Kimberly Clark SNC, obecnie 
„Kimberly Clark SAS” 

Strona pozwana: Ville d’Orléans 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour administrative d’appel de Nantes — Wykładnia art. 14 
ust. 3 rozporządzenia Rady nr 659/1999 z dnia 22 marca 
1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 
93 traktatu WE (Dz.U. L 83, s. 1) — Pomoc przyznana Scott 
SA i Kimberly Clark przez władze francuskie — Obowiązek 
bezzwłocznego odzyskania pomocy uznanej za niezgodną ze 
wspólnym rynkiem — Wpływ na ów obowiązek ewentualnego 
uchylenia, ze względu na wady formalne, decyzji wydanych 
przez władze krajowe w celu odzyskania tej pomocy 

Sentencja 

Artykuł 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 
22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 
art. [88] traktatu WE należy interpretować w ten sposób, że nie 
stoi on na przeszkodzie — w sytuacji gdy kwoty odpowiadające spornej 
pomocy zostały już odzyskane — uchyleniu przez sąd krajowy, ze 
względu na wadę formalną, decyzji w sprawie ściągnięcia należności 
wydanych w celu odzyskania bezprawnie przyznanej pomocy państwa, 
gdy prawo krajowe zapewnia możliwość usunięcia tej wady formalnej. 
Przepis ten stoi jednak na przeszkodzie choćby tymczasowemu wypła
ceniu na nowo rzeczonych kwot beneficjentowi tej pomocy. 

( 1 ) Dz.U. C 205 z 29.8.2009. 

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 maja 2010 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sprawa C-311/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatki — Podatek VAT — Międzynarodowy przewóz osób 
— Nałożenie podatku za pomocą metody ryczałtowej na prze
woźników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia 
działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza 

terytorium krajowym) 

(2010/C 179/22) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Trianta
fyllou i K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: M. 
Dowgielewicz i M. Szpunar, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 73, 168 i 273 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) — Międzynarodowy 
przewóz drogowy osób — Przepisy krajowe nakładające na 
przewoźników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia 
działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu zagranicą 
obowiązek uiszczania podatku VAT za pomocą metody ryczał
towej opartej jedynie na liczbie osób przewiezionych do tery
torium krajowego i niepozwalającej na odliczenie podatku 
zastosowanego na poprzednim etapie 

Sentencja 

1) Poprzez nałożenie podatku od wartości dodanej w sposób określony 
w rozdziale 13 § 35 pkt 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Rzecz
pospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na 
mocy art. 73, 168 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej. 

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 256 z 24.10.2009. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 18 marca 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Areios Pagos — Grecja) 
— Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon 
Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon przeciwko 
Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki 

Etaireia 

(Sprawa C-136/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 regulaminu — Prawa autorskie i pokrewne 
w społeczeństwie informacyjnym — Dyrektywa 2001/29/WE 
— Artykuł 3 — Pojęcie „udostępnienie utworu publiczności” 
— Utwory rozpowszechniane za pomocą odbiorników 

telewizyjnych zainstalowanych w pokojach hotelowych) 

(2010/C 179/23) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Areios Pagos
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