
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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W okolicznościach takich jak rozpatrywane przez sąd krajowy, w 
których pierwszy nabywca, który uzyskał prawo do rozporządzania 
towarem jak właściciel na terytorium państwa członkowskiego pierwszej 
dostawy, wskazuje na zamiar przetransportowania tego towaru do 
innego państwa członkowskiego i przedstawia swój numer identyfika
cyjny nadany do celów podatku od wartości dodanej przez to ostatnie 
państwo, transport wewnątrzwspólnotowy powinien zostać przypisany 
pierwszej dostawie, pod warunkiem że prawo do rozporządzania 
towarem jak właściciel zostało przeniesione na drugiego nabywcę w 
państwie członkowskim przeznaczenia transportu wewnątrzwspólnoto
wego. Do sądu krajowego należy ustalenie, czy warunek ten jest speł
niony w rozpatrywanym przezeń sporze. 

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

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii 

(Sprawa C-433/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatki — Dyrektywa 2006/112/WE — Podatek VAT — 
Podstawa opodatkowania — Podatek pobierany przy dostawie 
uprzednio niezarejestrowanych pojazdów w danym państwie 
członkowskim wedle ich wartości i średniego zużycia paliwa 

— „Normverbrauchsabgabe”) 

(2011/C 55/24) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: D. Trianta
fyllou, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciele: E. Riedl i C. 
Pesendorfer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 78 i art. 79 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) — Sprzedaż pojazdu 
mechanicznego — Włączenie do podstawy opodatkowania 
podatku pobieranego przy dostawie uprzednio niezarejestrowa
nych pojazdów w danym państwie członkowskim wedle ich 
wartości i średniego zużycia paliwa (Normverbrauchsabgabe) 

Sentencja 

1) Włączając podatek od zużycia paliwa typu „Normverbrauchsab
gabe” do podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej 
pobieranym w Austrii przy dostawie pojazdu samochodowego 
Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 78 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska i Republika Austrii ponoszą swoje własne 
koszty postępowania. 

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

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. 
(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożone przez Juzgado Contencioso Administrativo de la 
Coruña i Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de 
Pontevedra (Hiszpania) — Rosa María Gavieiro Gavieiro 
(sprawa C-444/09), Ana María Iglesias Torres (sprawa 
C-456/09) przeciwko Consejería de Educación e 

Ordenación Universitária de la Xunta de Galicia 

(Sprawy połączone C-444/09 i C-456/09) ( 1 ) 

(Polityka społeczna — Dyrektywa 1990/70/WE — Klauzula 4 
Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, 
zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Zasada niedys
kryminacji — Zastosowanie porozumienia ramowego 
względem pracowników tymczasowych wspólnoty autono
micznej — Uregulowanie krajowe ustanawiające odmienne 
traktowanie w zakresie przyznawania dodatku za wysługę 
lat wyłącznie z uwagi na tymczasowy charakter stosunku 
zatrudnienia — Obowiązek uznania z mocą wsteczną prawa 

do dodatku za wysługę lat) 

(2011/C 55/25) 

Język postępowania: hiszpański 
Sądy krajowe 

Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña, Juzgado 
Contencioso Administrativo n o 3 de Pontevedra 

Strony w postępowaniach przed sądami krajowymi 

Strona skarżąca: Rosa María Gavieiro Gavieiro (sprawa 
C-444/09), Ana María Iglesias Torres (sprawa C-456/09) 

Strona pozwana: Consejería de Educación de la Junta de Galicia 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña — 
Wykładnia klauzuli 4 pkt 4 załącznika do dyrektywy Rady 
99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia 
ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez 
UNICE, CEEP i ETUC (Dz.U. L 175, s. 43) — Zasada niedys
kryminacji — Pojęcie „kryteria w zakresie długości okresu 
zatrudnienia” — Uregulowanie krajowe ustanawiające odmienne 
traktowanie w zakresie przyznawania dodatku za wysługę lat 
wyłącznie z uwagi na tymczasowy charakter zatrudnienia 

Sentencja 

1) Członek personelu tymczasowego wspólnoty autonomicznej Galicii, 
taki jak skarżąca w sporze zawisłym przed sądem krajowym, 
należy do podmiotowego zakresu zastosowania dyrektywy Rady 
1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozu
mienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego 
przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
(UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) 
oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) 
oraz do podmiotowego zakresu zastosowania zawartego w dniu 
18 marca 1999 r. porozumienia ramowego w sprawie pracy na 
czas określony, stanowiącego załącznik do tej dyrektywy.
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