
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 listopada 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberlandesgericht Köln — Niemcy) — 
Susanne Leichenich przeciwko Ansbert Peffekoven, Ingo 

Horeis 

(Sprawa C-532/11) ( 1 ) 

(Dyrektywa 77/388/EWG — Podatek VAT — Zwolnienia — 
Artykuł 13 część B lit. b) — Dzierżawa i najem nieruchomości 
— Barka mieszkalna nieposiadająca napędu, trwale unieru
chomiona przy nabrzeżu rzeki — Najem barki mieszkalnej 
łącznie z przylegającymi do niej pomostem, gruntem i 
powierzchnią wodną — Przeznaczenie wyłącznie na stałe 
prowadzenie restauracji z dyskoteką — Jednolite świadczenie) 

(2013/C 9/33) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Oberlandesgericht Köln 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Susanne Leichenich 

Strona pozwana: Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis 

Przy udziale: Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott KG, Wirtschaf
tsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Oberlandesgericht Köln — Wykładnia art. 13 część B lit. b) 
szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odnie
sieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku 
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku 
(Dz.U. L 145, s. 1) — Zakres zastosowania zwolnienia z 
podatku VAT przewidzianego przez ten przepis w odniesieniu 
do dzierżawy i najmu nieruchomości — Dzierżawa powierzchni 
wody i barki przeznaczonej do wykorzystania gospodarczego 
jako restauracja i dyskoteka. 

Sentencja 

1) Artykuł 13 część B lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG 
Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawo
dawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obroto
wych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednoli
cona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten 
sposób, iż w zakresie pojęcia dzierżawy i najmu nieruchomości 
mieści się najem barki mieszkalnej, wraz z przylegającymi do 
niej przestrzenią i pomostem, która to barka jest unieruchomiona 
przy pomocy mocowań, których nie można łatwo zdemontować, 
umocowanych do nabrzeża i do koryta rzeki, stoi w wydzielonym i 
dającym się wyodrębnić miejscu na wodach rzeki i jest przezna
czona wyłącznie, zgodnie z treścią umowy najmu, na stałe prowa
dzenie w niej restauracji z dyskoteką w tej właśnie lokalizacji. 
Wspomniany najem stanowi jednolite objęte zwolnieniem świad
czenie, przy czym nie należy dokonywać rozróżnienia między 
najmem barki mieszkalnej i najmem pomostu. 

2) Tego rodzaju barka mieszkalna nie stanowi pojazdu w rozumieniu 
art. 13 część B lit. b) pkt 2 szóstej dyrektywy 77/388. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 listopada 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Augstākās tiesas Senāts — Łotwa) — SIA 

Kurcums Metal przeciwko Valsts ieņēmumu dienests 

(Sprawa C-558/11) ( 1 ) 

(Wspólna Taryfa Celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomen
klatura scalona — Liny kombinowane „Tajfun” wyproduko
wane w Rosji, składające się z polipropylenu i drutu stalowego 
— Szakle takielunkowe wygięte z zaokrąglonymi końcami, 
które łączy się za pomocą bolca — Cło antydumpingowe od 
przywozu niektórych lin oraz kabli żelaznych lub stalowych 
pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii i Turcji) 

(2013/C 9/34) 

Język postępowania: łotewski 

Sąd odsyłający 

Augstākās tiesas Senāts 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: SIA Kurcums Metal 

Strona pozwana: Valsts ieņēmumu dienests 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Augstākās tiesas Senāts — Wykładnia załącznika I do rozporzą
dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w 
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256, s. 1) i art. 1 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1601/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. 
nakładającego ostateczne cło antydumpingowe oraz upoważnia
jącego do ostatecznego poboru tymczasowego cła antydumpin
gowego na przywóz niektórych lin oraz kabli żelaznych lub 
stalowych pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii 
i Turcji (Dz.U. L 211, s. 1) — Liny kombinowane „Tajfun” 
wyprodukowane w Rosji, składające się z polipropylenu i 
drutu stalowego — Klasyfikacja do podpozycji 5607 49 11 
lub do podpozycji 7312 10 98 Nomenklatury scalonej — 
Szakle takielunkowe wygięte z zaokrąglonymi końcami, które 
łączy się za pomocą bolca — Klasyfikacja do podpozycji 
7317 00 90 lub do podpozycji 7326 90 98 Nomenklatury 
scalonej — Ostateczne cło antydumpingowe 

Sentencja 

1) Podpozycję 5607 49 11 Nomenklatury scalonej, zawartej w 
załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 
dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i staty
stycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, zmienionym 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 
października 2006 r. należy interpretować w ten sposób, że liny 
takie jak będące przedmiotem postępowania głównego, zbudowane 
zarówno z polipropylenu, jak i drutu ze stali ocynkowanej, nie są 
objęte jako takie wspomnianą podpozycją.

PL 12.1.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 9/21



2) Regułę 3 lit. b) ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalo
nej, zawartej w załączniku I do rozporządzenia nr 2658/87, 
zmienionym rozporządzeniem nr 1549/2006, należy rozumieć 
w ten sposób, że klasyfikacji taryfowej lin takich jak będące przed
miotem postępowania głównego nie należy dokonywać z uwzględ
nieniem tej reguły, z zastrzeżeniem weryfikacji przez sąd odsyłający 
— z uwzględnieniem wszystkich przedstawionych mu elementów 
stanu faktycznego — że żaden z dwóch komponentów lin samo
dzielnie nie nadaje tym linom zasadniczego charakteru. 

3) Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1601/2001 z dnia 2 
sierpnia 2001 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe 
oraz upoważniającego do ostatecznego poboru tymczasowego cła 
antydumpingowego na przywóz niektórych lin oraz kabli żelaznych 
lub stalowych pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii i 
Turcji należy interpretować w ten sposób, że liny takie jak będące 
przedmiotem postępowania głównego, przy założeniu, że należą do 
podpozycji 7312 10 98 Nomenklatury scalonej, zawartej w 
załączniku I do rozporządzenia nr 2658/87, zmienionym 
rozporządzeniem nr 1549/2006, objęte są zakresem stosowania 
wspomnianego artykułu. 

4) Podpozycję 7317 00 90 Nomenklatury scalonej, zawartej w 
załączniku I do rozporządzenia nr 2658/87, zmienionym 
rozporządzeniem nr 1549/2006 należy interpretować w ten 
sposób, że wygięte klamry z zaokrąglonymi końcami połączonymi 
bolcem, takie jak będące przedmiotem postępowania głównego, nie 
są objęte wspomnianą podpozycją. 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 14.1.2012. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 listopada 
2012 r. — Komisja Europejska przeciwko Węgrom 

(Sprawa C-286/12) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Poli
tyka społeczna — Równość traktowania w zakresie zatrud
nienia i pracy — Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 2 i 
art. 6 ust. 1 — Uregulowanie krajowe wymagające zaprzes
tania działalności zawodowej przez sędziów, prokuratorów i 
notariuszy, którzy ukończyli 62 lata — Zgodne z przepisami 
cele uzasadniające odmienne traktowanie w stosunku do 
pracowników, którzy nie ukończyli 62 lat — Proporcjonalny 

charakter długości okresu przejściowego) 

(2013/C 9/35) 

Język postępowania: węgierski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Enegren i 
K. Talabér-Ritz, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Węgry (przedstawiciel: M.Z. Fehér, pełnomoc
nik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 

27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. 
L 303, s. 16) — Uregulowanie krajowe wymagające bezpośred
niego zaprzestania działalności zawodowej przez sędziów, 
prokuratorów i notariuszy, który ukończyli 62 lata — Brak 
zgodnych z przepisami celów uzasadniających takie odmienne 
traktowanie w stosunku do pracowników, którzy nie ukończyli 
62 lat — Nieproporcjonalny charakter (rocznego) okresu przej 
ściowego 

Sentencja 

1) Przyjmując uregulowanie krajowe wymagające zaprzestania dzia 
łalności zawodowej przez sędziów, prokuratorów i notariuszy wraz 
z osiągnięciem przez nich wieku 62 lat, co powoduje odmienne 
traktowanie ze względu na wiek niemające charakteru proporcjo
nalnego w stosunku do zamierzonych celów, Węgry uchybiły 
swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 2 i art. 6 ust. 1 
dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy. 

2) Węgry zostają obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 217 z 21.7.2012. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 4 
października 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato 
— Włochy) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro 
Savoldi ss przeciwko Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 

(Sprawa C-502/11) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dyrektywa 
93/37/EWG — Artykuł 6 — Zasady równego traktowania i 
przejrzystości — Dopuszczalność przepisów ograniczających 
udział w postępowaniach przetargowych do spółek prowadzą
cych działalność handlową z wykluczeniem spółek cywilnych 
(„società semplici”) — Cele instytucjonalne i statutowe — 

Przedsiębiorstwa rolne) 

(2013/C 9/36) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Consiglio di Stato 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro 
Savoldi ss 

Strona pozwana: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di lavori, servizi e forniture 

przy udziale: SOA CQOP Costruttori Qualificati Opere Pubbliche 
SpA, Unione Provinciale Agricoltori di Brescia
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