
Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w 
dniu 29 marca 2011 r. w sprawie T-33/09, Republika 
Portugalska przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w 

dniu 9 czerwca 2011 r. przez Komisję Europejską 

(Sprawa C-292/11 P) 

(2011/C 252/34) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. 
Hetsch, P. Costa de Oliveira i M. Heller, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Republika Portugalska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sadu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 
T-33/09 Republika Portugalska przeciwko Komisji. 

— wydanie rozstrzygnięcia w kwestiach będących przedmiotem 
niniejszego odwołania, które były przedmiotem skargi do 
Sądu, oraz oddalenie żądania Republiki Portugalskiej stwier
dzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 25 listopada 
2008 r. zawierającej żądanie zapłaty okresowej kary 
pieniężnej. 

— obciążenie Republiki Portugalskiej, poza jej własnymi kosz
tami, kosztami poniesionymi przez Komisję w pierwszej 
instancji i w ramach niniejszego odwołania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Sąd naruszył prawo: i) stosując niewłaściwą wykładnię zarówno 
w odniesieniu do uprawnień Komisji w zakresie wykonywania 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości wydanych na podstawie 
art. 260 TFUE ust. 2, jak również własnych uprawnień w 
zakresie kontroli działań Komisji; ii) orzekając w zaskarżonym 
wyroku, w oparciu o fragmentaryczne podejście do tenoru 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2004 r. w celu stwier
dzenia uchybienia, naruszając w ten sposób art. 260 TFUE 
ust. 2. Wyrok Sądu narusza również prawo ze względu na to, 
że Sąd niedopełnił obowiązku uzasadnienia, rozstrzygając 
sprawę w oparciu o niewystarczającą i wewnętrznie sprzeczną 
podstawę prawną, aby stwierdzić, że Komisja wykroczyła poza 
granice uchybienia w postaci, w jakiej zostało ono stwierdzone 
przez Trybunał Sprawiedliwości. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w 
dniu 9 czerwca 2011 r. — Ministero dell’Economia e delle 

Finanze i Agenzia delle Entrate przeciwko Elsacom NV 

(Sprawa C-294/11) 

(2011/C 252/35) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte suprema di cassazione 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Ministero dell’Economia e delle Finanze i 
Agenzia delle Entrate 

Strona pozwana: Elsacom NV 

Pytanie prejudycjalne 

Czy sześciomiesięczny termin liczony od końca roku kalenda
rzowego, w którym podatek stał się należny, przewidziany na 
złożenie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej przez 
podatników niemających siedziby na terytorium kraju w art. 7 
ust. 1 akapit pierwszy, ostatnie zdanie ósmej dyrektywy Rady 
79/1072/EWG ( 1 ) z dnia 6 grudnia 1979 r. jest terminem 
zawitym, innymi słowy, czy jego upływ powoduję wygaśnięcie 
prawa do zwrotu? 

( 1 ) Dz.U. L 331, s. 11. 

Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2011 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-296/11) 

(2011/C 252/36) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Soulay i 
L. Lozano Palacios, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie że stosując specjalny system dla biur podróży 
do usług świadczonych osobom innym niż turyści (w szcze
gólności innym biurom podróży) Republika Francuska uchy
biła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 306-310 
dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej ( 1 ); 

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.
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