
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 lipca 2010 r. 
Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-54/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Rolnictwo — Wspólna organizacja rynku wina 
— Pomoc w zakresie restrukturyzacji i przekształcania winnic 
— Rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 — Ustalenie ostatecz
nych przydziałów środków finansowych przyznanych 
państwom członkowskim — Rozporządzenie nr 1227/2000 

— Artykuł 16 ust. 1 — Termin — Wiążący charakter) 

(2010/C 246/07) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: I. Chal
kias i M. Tassopoulou, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
H. Tserepa-Lacombe i F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z 
dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie T-339/06 Grecja przeciwko 
Komisji, w którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważ
ności decyzji Komisji 2006/669/WE z dnia 4 października 
2006 r. określającej ostateczne przydziały finansowe dla państw 
członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczo
nych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2006 
(notyfikowanej pod nr C(2006) 4348) (Dz.U. L 275, s. 62) w 
zakresie, w jakim ustalono w niej liczbę hektarów i ostateczne 
przydziały finansowe dla Grecji 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 lipca 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — 
Alexander Hengartner, Rudolf Gasser przeciwko 

Landesregierung Vorarlberg 

(Sprawa C-70/09) ( 1 ) 

(Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z 
drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób — 
Dzierżawa terenu łowieckiego — Podatek regionalny — 
Pojęcie działalności gospodarczej — Zasada równego 

traktowania) 

(2010/C 246/08) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Verwaltungsgerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser 

Strona pozwana: Landesregierung Vorarlberg 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Wykładnia art. 43 WE — 
Pojęcie działalności gospodarczej — Prowadzone w celu nieza
robkowym polowanie o charakterze sportowym — Sprzedaż 
dziczyzny w celu pokrycia części kosztów związanych z polo
waniem — Brak zysków 

Sentencja 

Postanowienia umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej 
strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, podpisanej w Luksem
burgu w dniu 21 czerwca 1999 r., nie stoją na przeszkodzie temu, 
aby, w kontekście poboru podatku należnego za świadczenie usługi 
takiej jak oddanie do dyspozycji prawa do polowania, obywatel jednej 
z umawiających się stron był traktowany na terytorium drugiej 
umawiającej się strony jako usługobiorca w sposób odmienny niż 
osoby mające główne miejsce zamieszkania na tym terytorium, obywa
tele Unii oraz osoby, które prawo Unii Europejskiej traktuje w ten sam 
sposób. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 1.5.2009.
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