
Sentencja 

1) Nie przyjmując w wyznaczonych terminach wszelkich środków 
koniecznych w celu odzyskania od beneficjentów pomocy przy
znanej w ramach systemu pomocy uznanego za niezgodny z 
prawem oraz ze wspólnym rynkiem decyzją Komisji 
2000/394/WE z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie pomocy 
na rzecz przedsiębiorstw z terenu miast Wenecji i Chioggii w 
formie obniżenia wysokości składek na zabezpieczenie społeczne 
na mocy ustaw nr 30/1997 i 206/1995, Republika Włoska 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 5 tej 
decyzji. 

2) Republika Włoska pokrywa koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 256 z 24.10.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 
2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Portugalskiej 

(Sprawa C-493/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Artykuł 63 TFUE i art. 40 porozumienia EOG — Swobodny 
przepływ kapitału — Krajowe i zagraniczne fundusze emery
talne — Podatek dochodowy od osób prawnych — Dywidendy 

— Zwolnienie — Odmienne traktowanie) 

(2011/C 347/04) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i M. 
Afonso, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes i H. Ferreira, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 63 TFUE i art. 40 EOG — Ograniczenia przepływu 
kapitału — Zagraniczne i krajowe fundusze emerytalne — 
Dywidendy — Opodatkowanie — Odmienne traktowanie 

Sentencja 

1) Zastrzegając korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od 
osób prawnych jedynie na rzecz funduszy emerytalnych mających 
siedzibę na terytorium portugalskim, Republika Portugalska uchy
biła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 63 TFUE i 
art. 40 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z 
dnia 2 maja 1992 r. 

2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 października 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy
cjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat 
Wien — Austria) — Astrid Preissl KEG przeciwko Landes

hauptmann von Wien 

(Sprawa C-381/10) ( 1 ) 

(Polityka przemysłowa — Higiena środków spożywczych — 
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 — Zamontowanie 
umywalki w toalecie zakładu wprowadzającego do obrotu 

środki spożywcze) 

(2011/C 347/05) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Astrid Preissl KEG 

Strona pozwana: Landeshauptmann von Wien 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Wykładnia rozdziału 
I pkt 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139, s. 1), a 
w szczególności pojęcia Handwaschbecken (umywalka do mycia 
rąk) zawartego w niemieckiej wersji tego przepisu — Decyzja 
administracyjna państwa członkowskiego nakazująca zamonto
wanie w toalecie kawiarni umywalki zaopatrzonej w środki do 
mycia i higienicznego suszenia rąk. 

Sentencja 

Rozdział I pkt 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie higieny środków spożywczych powinien być interpretowany w 
ten sposób, iż nie wynika z niego, że umywalka w rozumieniu tego 
przepisu powinna być przeznaczona wyłącznie do mycia rąk, ani że 
kran oraz urządzenie do suszenia rąk powinny mieć możliwość użycia 
bez potrzeby dotknięcia ich ręką. 

( 1 ) Dz.U. C 274 z 9.10.2010.
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