
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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Sentencja 

1) Poprzez stosowanie obniżonej stawki podatku od wartości dodanej 
do usług świadczonych przez adwokatów, adwokatów przy Conseil 
d’État oraz przy Cour de cassation, a także przez zastępców sądo
wych, które są w całości lub częściowo opłacane przez państwo w 
ramach pomocy prawnej, Republika Francuska uchybiła zobowią
zaniom, które na niej ciążą na mocy art. 96 i art. 98 ust. 2 
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 19 z 24.1.2009. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2010 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) — 
British American Tobacco (Germany) GmbH przeciwko 

Hauptzollamt Schweinfurt 

(Sprawa C-550/08) ( 1 ) 

(Dyrektywa 92/12/EWG — Wyroby objęte podatkiem akcy
zowym — Przywóz tytoniu surowego nieobjętego podatkiem 
akcyzowym zgodnie z procedurą uszlachetniania czynnego — 
Przetworzenie w tytoń cięty — Przepływ między państwami 

członkowskimi — Dokument towarzyszący) 

(2010/C 221/10) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Finanzgericht München 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: British American Tobacco (Germany) GmbH 

Strona pozwana: Hauptzollamt Schweinfurt 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Finanzgericht München — Wykładnia art. 5 ust. 2 i art. 15 
ust. 4 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. 
w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych 
podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz 
kontrolowania (Dz.U. L 76, s. 1) — Tytoń cięty podlegający 
akcyzie, produkowany w państwie członkowskim w ramach 
systemu uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu 
zawieszeń z tytoniu surowego, który przy przywozie do Wspól

noty nie podlega akcyzie — Wymóg dokumentu towarzyszą
cego sporządzonego przez nadawcę zgodnie z art. 18 ust. 1 
dyrektywy 92/12/EWG dla zastosowania systemu zawieszeń dla 
przewozu tego wyrobu tytoniowego między państwami człon
kowskimi? 

Sentencja 

Artykuł 5 ust. 2 akapit pierwszy tiret pierwsze dyrektywy Rady 
92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych 
warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich 
przechowywania, przepływu oraz kontrolowania należy interpretować w 
ten sposób, że w odniesieniu do wyrobów objętych podatkiem akcy
zowym (takich jak wyroby tytoniowe), wyprodukowanych z wyrobów 
nieobjętych podatkiem akcyzowym (takich jak tytoń surowy) przywie
zionych do Wspólnoty zgodnie z procedurą uszlachetniania czynnego, 
podatek akcyzowy uznaje się za zawieszony w rozumieniu tego przepisu 
również wtedy, gdy stają się one wyrobami objętymi podatkiem akcy
zowym dopiero po ich przetworzeniu na terytorium Wspólnoty, w 
związku z czym w przypadku ich przepływu między państwami człon
kowskimi administracja nie może wymagać dokumentu administracyj
nego lub handlowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej dyrektywy. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 czerwca 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-571/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 95/59/WE — Podatków inne niż podatki obro
towe, wpływające na spożycie wyrobów tytoniowych — 
Artykuł 9 ust. 1 — Swoboda ustalania przez producentów i 
importerów maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej swych 
produktów — Regulacja krajowa nakładająca minimalną 
cenę sprzedaży detalicznej papierosów — Uzasadnienie — 

Ochrona zdrowia publicznego) 

(2010/C 221/11) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: W. Mölls i 
L. Pignataro, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: I. Bruni, 
następnie G. Palmieri, pełnomocnicy oraz F. Arena, avvocato 
dello Stato)
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