
Sentencja 

1) Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z 
dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie T-94/05 Athinaïki Techniki 
przeciwko Komisji zostaje uchylone. 

2) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponow
nego rozpoznania. 

3) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu 
kończącym postępowanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien 
— Austria) — Humanplasma GmbH przeciwko Republik 

Österreich 

(Sprawa C-421/09) ( 1 ) 

(Artykuły 28 WE i 30 WE — Uregulowanie krajowe zakazu
jące przywozu produktów z krwi oddanej nie w całości 

nieodpłatnie) 

(2011/C 55/22) 

Język postępowania: niemiecki 
Sąd krajowy 

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Humanplasma GmbH 

Strona pozwana: Republik Österreich 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Wykładnia art. 
28 WE i 30 WE — Zgodność uregulowania krajowego zaka
zującego przywozu krwi ludzkiej oddanej odpłatnie z tymi 
postanowieniami 

Sentencja 

Artykuł 28 WE w związku z art. 30 WE należy interpretować w ten 
sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, które przewidują, iż 
przywóz krwi lub składników krwi pochodzących z innego państwa 
członkowskiego jest dozwolony tylko pod warunkiem, mającym zasto
sowanie także do produktów krajowych, że krew, z której pozyskiwane 
są owe produkty, została oddana w ten sposób, iż dawcy nie tylko nie 
otrzymali wynagrodzenia, lecz także nie uzyskali zwrotu kosztów 
poniesionych w celu oddania krwi. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) 
— Euro Tyre Holding BV przeciwko Staatssecretaris van 

Financiën 

(Sprawa C-430/09) ( 1 ) 

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b), art. 
28a ust. 1 lit. a), art. 28b część A ust. 1 oraz art. 28c część A 
lit. a) akapit pierwszy — Zwolnienie dostawy towarów wysła
nych lub transportowanych wewnątrz Unii — Kolejne 
dostawy tych samych towarów prowadzące do jednej wysyłki 

lub jednego transportu wewnątrzwspólnotowego) 

(2011/C 55/23) 

Język postępowania: niderlandzki 
Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Euro Tyre Holding BV 

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 8 ust. 1 lit. a) 
i b), art. 28a ust. 1 lit. a), art. 28c część A ust. 1 oraz art. 28c 
część A lit. a) szóstej dyrektywy Rady 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) — Zwolnienie dostawy towarów 
wysłanych lub transportowanych wewnątrz Wspólnoty — 
Kolejne dostawy tych samych towarów składające się na poje
dynczą wysyłkę lub transport wewnątrzwspólnotowy towarów 

Sentencja 

Jeżeli towar jest przedmiotem dwóch następujących po sobie dostaw 
między różnymi podatnikami, działającymi w takim charakterze, ale 
jednocześnie jest przedmiotem tylko jednego transportu wewnątrzwspól
notowego, ustalenie czynności, której należy przypisać ten transport, tj. 
pierwszej lub drugiej dostawy — zważywszy, że czynność ta jest wobec 
tego objęta pojęciem wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu art. 
28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obro
towych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 
96/95/WE z dnia 20 grudnia 1996 r., w związku z art. 8 ust. 1 lit. 
a) i b), art. 28a ust. 1 lit. a) akapit pierwszy oraz art. 28b część A 
ust. 1 tejże dyrektywy — następuje w świetle całościowej oceny wszyst
kich okoliczności sprawy w celu ustalenia, która z tych dwóch dostaw 
spełnia wszystkie przesłanki związane z dostawą wewnątrzwspólno
tową.
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