
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 7 
czerwca 2010 r. — Campsa Estaciones de Servicio S.A. 

przeciwko Administración del Estado 

(Sprawa C-285/10) 

(2010/C 246/33) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Campsa Estaciones de Servicio S.A.. 

Strona pozwana: Administración del Estado. 

Pytania prejudycjalne 

Czy szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG ( 1 ) z dnia z dnia 17 
maja 1977 r. zezwalała państwom członkowskim w przypadku 
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w których ceny 
były znacznie niższe niż ceny rynkowe, na ustanowienie 
podstawy opodatkowania innej niż powszechnie stosowana 
podstawa określona w art. 11 część A ust. 1 pkt a), którą jest 
wartość świadczenia wzajemnego, poprzez rozciągnięcie stoso
wania zasad dotyczących wykorzystywania na potrzeby własne 
towarów i usług (jak to czynił art. 79 ust. 5 ustawy o podatku 
od wartości dodanej w brzmieniu sprzed zmian wprowadzo
nych przez Ley 36/2006 z dnia 29 listopada 2006 r.), w 
sytuacji gdy nie została wszczęta szczególna procedura przewi
dziana w art. 27 dyrektywy mająca na celu uzyskanie upoważ
nienia Rady do zastosowania odstępstwa od stosowania zasady 
ogólnej, a takie upoważnienie zostało uzyskane przez Hiszpanię 
dopiero w decyzji Rady z dnia 15 maja 2006 r.? 

( 1 ) Szósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo
nizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej (Dz.U. L 145, s.1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Koophandel te Dendermonde (Belgia) w 
dniu 2 czerwca 2010 r. — Wamo BVBA przeciwko JBC 

NV i Modemakers Fashion NV 

(Sprawa C-288/10) 

(2010/C 246/34) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Rechtbank van Koophandel te Dendermonde 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Wamo BVBA 

Strona pozwana: JBC NV i Modemakers Fashion NV 

Pytanie prejudycjalne 

Czy dyrektywa 2005/29/WE ( 1 ) Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 maja 2005 r. o nieuczciwych praktykach hand
lowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsu
mentów stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu takiemu 
jak art. 53 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelsprak
tijken en de voorlichting en bescherming van de consument 
(ustawy z dnia 14 lipca 1991 r. o praktykach handlowych 
oraz o informowaniu i ochronie konsumentów), który to 
przepis zakazuje dokonywania w ściśle określonych okresach 
ogłoszeń o obniżkach cen i ogłoszeń sugerujących obniżkę cen? 

( 1 ) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowa
nych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, 
dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach hand
lowych”) (Dz.U. L 149, s. 22). 

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w 
dniu 19 marca 2010 r. w sprawie T-50/05 Evropaïki 
Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji 
Europejskiej, wniesione w dniu 10 czerwca 2010 r. przez 

European Dynamics SA 

(Sprawa C-289/10 P) 

(2010/C 246/35) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: European Dynamics SA (przedstawiciel: 
adwokat N. Korogiannakis) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— Uchylenie wyroku Sądu
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— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (DG Podatki i 
Unia Celna) o odrzuceniu oferty wnoszącej odwołanie, 
złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu TAXUD/ 
2004/AO-004 na „Analizę, opracowanie, utrzymanie i 
wsparcie zdalnych systemów kontroli przepływu towarów 
objętych podatkiem akcyzowym w obrębie Wspólnoty 
Europejskiej w ramach porozumienia o zawieszeniu podatku 
akcyzowego (EMCS_DEV)” (Dz.U. 2004/S 139-118603) i 
przyznaniu zamówienia innemu oferentowi 

— Nakazanie Komisji pokrycie kosztów postępowania ponie
sionych przez wnoszącą odwołanie, w tym kosztów postę
powania administracyjnego, nawet jeśli niniejsze odwołanie 
zostanie oddalone, oraz kosztów niniejszego postępowania, 
w razie uwzględnienia odwołania 

Zarzuty i główne argumenty 

Wnosząca odwołanie twierdzi, że zaskarżony wyrok powinien 
zostać uchylony z następujących względów: 

Po pierwsze, ze względu na naruszenie prawa przez Sąd, pole
gające na przyjęciu błędnej interpretacji art. 89 ust. 1 rozporzą
dzenia finansowego oraz zasad równego traktowania, niedys
kryminacji, przejrzystości i swobody konkurencji przy odda
leniu skargi wnoszącej odwołanie, która twierdziła, że dwa 
rodzaje informacji technicznej niezbędne do przygotowania 
oferty na sporną umowę, to znaczy dokładne specyfikacje 
EMCS oraz kod źródłowy i dokumentacja projektowa i tech
niczna NCTS, nie zostały jej udostępnione. 

Po drugie, wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd naruszył prawo 
poprzez uznanie, iż uzasadnienie przedstawione przez Komisję 
pozwalało na skorzystanie przez wnoszącą odwołanie z przy
sługujących jej praw. W szczególności Sąd błędnie uznał, że 
Dyrekcja Generalna „Podatki i Unia Celna” podała wnoszącej 
odwołanie wystarczające informacje „umożliwiające skorzystanie 
przez nią z przysługujących jej praw i dokonanie kontroli przez 
Sąd”. 

Po trzecie, Sąd błędnie stwierdził w pkt 102-116 wyroku, że 
wnosząca odwołanie nie wykazała swego twierdzenia, że 
kryteria udzielenia zamówienia były „niejednoznaczne i subiek
tywne”. Wnosząca odwołanie uważa, że zwłaszcza w świetle 
całkowitej niepewności co do zakresu prac i stopnia potencjal

nego ponownego wykorzystania NCTS wymaganego przez 
instytucję zamawiającą, zostały naruszone art. 97 ust. 1 rozpo
rządzenia finansowego i art. 17 ust. 1 dyrektywy 92/50 ( 1 ). 

( 1 ) Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca 
się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
usługi (Dz.U. L 209, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-301/10) 

(2010/C 246/36) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Pardo 
Quintillán, A.-A. Gilly, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie zapewniając, by systemy zbierania w 
Whitburn oraz Beckton i Crossness w Londynie spełniały 
wymogi odpowiednich systemów zbierania, zgodnie z art. 3 
ust. 1 i 2 i załącznika I A do dyrektywy Rady 91/271 z dnia 
21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunal
nych ( 1 ) oraz nie zapewniając, by ścieki w oczyszczalniach 
ścieków Beckton, Crossness i Mogden w Londynie, były 
poddawane właściwemu oczyszczaniu zgodnie z art. 4 ust. 
1 i 3, art. 10 i załącznikiem I B do tej dyrektywy, Zjedno
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchy
biło zobowiązaniom państwa członkowskiego ciążącym na 
nim na mocy tych przepisów. 

— obciążenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej kosztami postępowania.
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