
Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Lafarge SA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008. 

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

Włoskiej 

(Sprawa C-423/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Środki własne — Procedury dotyczące poboru należności przy
wozowych lub wywozowych — Uchybienie terminom zapi
sania środków własnych — Spóźniona wpłata środków 

własnych związanych z tymi należnościami) 

(2010/C 221/08) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Aresu i 
A. Caeiros, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Bruni, 
pełnomocnik, G. Albenzio i F. Arena, avvocati dello Stato) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Finlandii 
(przedstawiciel: J. Heliskoski, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 2, 6, 9, 10 i 11 rozporządzenia Rady (EWG, 
Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. wykonującego 
decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu środków 
własnych Wspólnot (Dz.U. L 155, s. 1), oraz rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. 
wykonującego decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu 
środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 130, s. 1), i art. 220 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paździer
nika 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny 
(Dz.U. L 302, s. 1) — Spóźniona wpłata środków własnych 
Wspólnoty w przypadku retrospektywnego pokrycia należności 
przywozowych 

Sentencja 

1) Uchybiając terminom do zapisania wspólnotowych środków włas
nych w przypadku pokrycia retrospektywnego i dokonując spóź

nionej wpłaty tych środków, Republika Włoska uchybiła zobowią
zaniom, jakie na niej ciążą na mocy art. 2, 6 i 9–11 rozporzą
dzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 
1989 r. wykonującego decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie 
systemu środków własnych Wspólnot, oraz tych samych artykułów 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 
maja 2000 r. wykonującego decyzję 94/728/WE, Euratom w 
sprawie systemu środków własnych Wspólnot, oraz art. 220 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 
1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Republika Finlandii pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008. 

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

Francuskiej 

(Sprawa C-492/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek od wartości dodanej 
— Obniżona stawka podatkowa — Artykuł 96 i art. 98 
ust. 2 — Załącznik III, pkt 15 — Pomoc prawna — Usługi 
adwokatów — Wynagrodzenie opłacane w całości lub w części 

przez państwo) 

(2010/C 221/09) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: M. Afonso, 
pełnomocnik) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i J. — S. Pilczer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 96 i 98 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (dyrektywa VAT) (Dz.U. L 347, s. 1) — Obni 
żona stawka podatku VAT — Kategorie usług wskazanych w 
załączniku III do dyrektywy VAT, które mogą zostać objęte 
obniżoną stawką — Obniżenie stawki podatku VAT w wypadku 
usług świadczonych przez adwokatów opłacanych przez 
państwo w ramach pomocy prawnej
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