
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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Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon 
Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon 

Strona pozwana: Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai 
Touristiki Etaireia 

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Xenodocheiako 
Epimelitirio tis Ellados 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Areios Pagos — Wykładnia art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów 
praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym 
(Dz.U. L 167, s. 10) — Pojęcie „udostępnienie utworu publicz
ności” — Utwory rozpowszechniane za pomocą odbiorników 
telewizyjnych zainstalowanych w pokojach hotelowych i podłą
czonych do anteny centralnej zainstalowanej w hotelu, bez 
żadnej innej interwencji ze strony prowadzącego hotel w 
zakresie odbioru sygnału przez jego klientów 

Sentencja 

Przez samą okoliczność zainstalowania w pokojach hotelowych odbior
ników telewizyjnych i podłączenia ich do anteny centralnej hotelu, 
prowadzący hotel udostępnienia utwory publiczności, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informa
cyjnym. 

( 1 ) Dz.U. C 141 z 20.6.2009. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w 
dniu 1 kwietnia 2010 r. — Sony Logistics Europe B.V. 

przeciwko Staatssecretaris van Financiën 

(Sprawa C-153/10) 

(2010/C 179/24) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Sony Logistics Europe B.V. 

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy prawo wspólnotowe, a w szczególności art. 12 ust. 2 i 
5 i art. 217 ust. 1 WKC ( 1 ) oraz art. 11 jego rozporządzenia 
wykonawczego ( 2 ) w związku z art. 243 WKC należy inter
pretować w ten sposób, że w postępowaniu dotyczącym 
pobranych należności celnych zainteresowany może 
zakwestionować to pobranie, przedkładając informację tary
fową wydaną w innym państwie członkowskim dla takich 
samych towarów, która w owym momencie była jeszcze 
podważana na drodze sądowej, lecz ostatecznie została 
sprostowana? 

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 
pierwsze: czy zgłaszający, który przy składaniu zgłoszeń 
celnych o dopuszczenie do swobodnego obrotu działa we 
własnym imieniu i na własny rachunek, może w takim 
przypadku jak tu omawiany powołać się skutecznie na 
wiążącą informację taryfową, w odniesieniu do której 
osobą uprawnioną nie jest on sam, lecz spółka powiązana, 
na której zlecenie zgłaszający dokonał wspomnianych zgło
szeń celnych? 

3) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie 
drugie: czy prawo wspólnotowe stoi na przeszkodzie, aby w 
takim przypadku jak tu omawiany zainteresowany mógł się 
skutecznie powołać na krajowy akt prawny zawierający 
określone instrukcje, w którym władze krajowe wzbudzają 
uzasadnione oczekiwania co do możliwości powołania się, 
w odniesieniu do klasyfikacji towarowej zgłoszonych 
towarów, na informację taryfową wydaną osobie trzeciej 
dla takiego samego towaru? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 
1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302, 
s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 
ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 
(Dz.U. L 253, s. 1). 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego 
w dniu 20 stycznia 2010 r. w sprawie T-460/07 Nokia Oyj 
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w 

dniu 1 kwietnia 2010 r. przez Nokia Oyj 

(Sprawa C-154/10 P) 

(2010/C 179/25) 

Język postępowania: fiński 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Nokia Oyj (przedstawiciel: adwokat C. 
Rehaag)
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