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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 
2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Portugalskiej 

(Sprawa C-105/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Swobodne świadczenie usług i swobodny przepływ kapitału 
— Artykuły 49 WE i 56 WE oraz art. 36 i 40 porozumienia 
EOG — Podatki bezpośrednie — Opodatkowanie pobieranych 
odsetek — Niekorzystne traktowanie nierezydentów — Ciężar 

dowodu) 

(2010/C 221/02) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Layal i 
M. Alfonso, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes, J. Menezes Leitão i C. Guerra Santos, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Litewska 
(przedstawiciele: D. Kriaučiūnas i V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 49 WE i 56 WE — Różne traktowanie pod 
względem opodatkowania odsetek płaconych instytucjom finan
sowym, w zależności od tego, czy mają one siedzibę na tery
torium Portugalii, czy nie 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Republika Litewska ponosi własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 116 z 9.5.2008. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 czerwca 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-211/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Artykuł 49 WE — Zabezpieczenie społeczne — Opieka szpi
talna niezbędna w trakcie tymczasowego pobytu w innym 
państwie członkowskim — Brak prawa do uzyskania pokrycia 
kosztów przez instytucję właściwą, uzupełniającego w 

stosunku do instytucji państwa członkowskiego pobytu) 

(2010/C 221/03) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Vidal 
Puig i E. Traversa, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J.M. Rodrí
guez Cárcamo, pełnomocnik) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Belgii (przed
stawiciele: M. Jacobs i L. Van den Broeck, pełnomocnicy), Króle
stwo Danii (przedstawiciele: J. Bering Liisberg i R. Holdgaard, 
pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciel: A. Guima
raes-Purokoski, pełnomocnik), Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: H. Walker, pełno
mocnik, M. Hoskins, barrister)
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Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 49 WE i art. 22 ust. 1 lit. a) ppkt i) rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracow
ników najemnych, osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie (Dz. U. L 149, s. 2) — Odmowa zwrotu kosztów 
leczenia szpitalnego poniesionych zagranicą — Wyjątkowe 
okoliczności 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Finlandii i Zjedno
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywają 
własne koszty. 

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

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Østre Landsret — Dania) — CopyGene A/S 

przeciwko Skatteministeriet 

(Sprawa C-262/08) ( 1 ) 

(Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 część A 
ust. 1 lit. b) — Opieka szpitalna i medyczna — Działalność 
ściśle z nią związana — Oficjalnie uznane placówki o 
podobnym charakterze jak szpitale, ośrodki medyczne i diag
nostyczne — Prywatny bank komórek macierzystych — 
Usługi polegające na pobraniu, transporcie, badaniu i 
przechowywaniu noworodkowej krwi pępowinowej — Ewen
tualne zastosowanie autologiczne i alogeniczne komórek 

macierzystych) 

(2010/C 221/04) 

Język postępowania: duński 

Sąd krajowy 

Østre Landsret 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: CopyGene A/S 

Strona pozwana: Skatteministeriet 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Østre Landsret — Wykładnia art. 13 część A ust. 1 lit. b) 
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), obecnie art. 132 ust. 1 lit. b) 
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) — Zwolnienie z podatku opieki szpitalnej 
i medycznej, jak również działalności ściśle z nią związanej — 
Świadczone przez prywatny bank komórek macierzystych 
usługi polegające na pobraniu, transporcie, badaniu i przecho
wywaniu noworodkowej krwi pępowinowej w celu autologicz
nego wykorzystania znajdujących się w niej komórek macierzy
stych, potencjalnie ściśle związane z przyszłym ewentualnym 
leczeniem szpitalnym 

Sentencja 

1) Wykładni pojęcia działalności „ściśle związanej” z „opieką szpi
talną i medyczną” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b) 
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 
należy dokonywać w ten sposób, iż nie obejmuje ono działalności 
takiej jak będąca przedmiotem postępowania przed sądem 
krajowym, polegającej na pobraniu, transporcie, badaniu i prze
chowywaniu krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek 
macierzystych zawartych w tej krwi, jeżeli opieka medyczna udzie
lana w warunkach szpitalnych, z którą działalność ta powiązana 
jest wyłącznie potencjalnie, nie jest przeprowadzona, rozpoczęta 
bądź też planowana. 

2) Jeżeli świadczenia banków komórek macierzystych takie jak będące 
przedmiotem postępowania przed sądem krajowym są wykonywane 
przez upoważniony personel medyczny, podczas gdy takie banki 
komórek macierzystych, mimo że posiadają, zgodnie z dyrektywą 
2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego odda
wania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, 
przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich, zezwo
lenie właściwych organów opieki zdrowotnej państwa członkow
skiego na przetwarzanie tkanek i komórek ludzkich, nie otrzymują 
w ramach publicznego systemu zabezpieczenia społecznego żadnych 
środków finansowych, a koszty świadczonych przez nie usług nie są 
pokrywane przez publiczny system zabezpieczenia społecznego, art. 
13 część A ust. 1 lit. b) szóstej dyrektywy 77/388 nie sprzeciwia 
się temu, aby władze krajowe uznały, że podatnik taki jak Copy
Gene nie jest „inn[ą] oficjalnie uznan[ą] placówk[ą] o podobnym 
charakterze [jak] [szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne]” w 
rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b) szóstej dyrektywy 
77/388. Jednakże nie można również interpretować tego artykułu 
w ten sposób, że sam w sobie wymaga on, aby właściwe władze 
odmówiły zrównania prywatnego banku komórek macierzystych z 
„oficjalnie uznaną” placówką dla celów rozważanego zwolnienia. 
Do sądu krajowego należy w razie potrzeby zbadanie, czy odmowa
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