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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — 
Węgry) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali- 
Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők 
Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők 
Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., następca 
prawny Magyar Opelkereskedők Bróker Kft. przeciwko 

Gazdasági Versenyhivatal 

(Sprawa C-32/11) ( 1 ) 

(Konkurencja — Artykuł 101 ust. 1 TFUE — Stosowanie 
analogicznego uregulowania krajowego — Właściwość Trybu
nału — Porozumienia dwustronne pomiędzy zakładami ubez
pieczeń a warsztatami samochodowymi dotyczące stawek za 
roboczogodzinę naprawy — Wyższe stawki w zależności od 
liczby umów ubezpieczenia zawartych przez owe warsztaty 
działające jako pośrednicy zakładu ubezpieczeń — Pojęcie 

„porozumienie mające na celu ograniczenie konkurencji”) 

(2013/C 141/03) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd odsyłający 

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Provi
dencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos 
Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz 
Kft., Paragon-Alkusz Zrt., następca prawny Magyar Opelkeres
kedők Bróker Kft. 

Strona pozwana: Gazdasági Versenyhivatal 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Wykładnia art. 
101 ust. 1 TFUE — Porozumienia dwustronne zawarte 
pomiędzy zakładami ubezpieczeń a niektórymi warsztatami 
samochodowymi uzależniające stawkę za roboczogodzinę 
naprawy płaconą przez zakład ubezpieczeń od liczby i odetka 
umów ubezpieczeniowych zawartych przez rzeczony zakład 
ubezpieczeniowy za pomocą tych warsztatów działających w 
charakterze pośredników — Uregulowanie krajowe posługujące 

się pojęciem analogicznym do pojęcia prawa Unii — Pojęcie 
„porozumień mających na celu zapobieżenie, ograniczenie lub 
zakłócenie konkurencji” 

Sentencja 

Artykuł 101 ust. 1 TFUE powinien być interpretowany w ten sposób, 
że porozumienia, przez które zakłady ubezpieczeń samochodowych 
umawiają się dwustronnie bądź to z koncesjonariuszami samochodo
wymi działającymi jako warsztaty naprawcze, bądź to ze stowarzysze
niem reprezentującym te warsztaty odnośnie do stawki godzinnej, jaka 
ma być płacona przez zakład ubezpieczeń za naprawę ubezpieczonych 
przez niego pojazdów, przewidując, że stawka ta zależy między innymi 
od liczby i odsetka umów ubezpieczenia sprzedanych przez koncesjo
nariusza działającego jako pośrednik tego zakładu, mogą zostać 
uznane za ograniczenia konkurencji „ze względu na cel” w rozumieniu 
rzeczonego przepisu, jeżeli w wyniku indywidualnej i konkretnej oceny 
treści i celu tych porozumień, a także kontekstu prawnego i gospodar
czego, w jaki się one wpisują, okaże się, że ze względu na ich charakter 
są one szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania normalnej gry 
konkurencyjnej na odnośnych dwóch rynkach. 

( 1 ) Dz.U. C 145 z 14.5.2011. 

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 marca 2013 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Irlandii 

(Sprawa C-108/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatek VAT — Stawka obniżona — Dostawa chartów 
oraz koni niewykorzystywanych przy produkcji żywności lub 
pasz, a także w odniesieniu do wynajmu koni oraz niektórych 
usług inseminacyjnych — Dyrektywa 2006/112/WE — 
Naruszenie art. 96, art. 98 w związku z załącznikiem III i 

art. 110) 

(2013/C 141/04) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i C. 
Soulay, pełnomocnicy)
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Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: E. Creedon, M. Collins, 
N. Travers i D. O’Hagan, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Francuska 
(przedstawiciele: G. de Bergues i J. — S. Pilczer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 96, art. 98 w związku z załącznikiem III oraz art. 
110 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) — Przepisy krajowe przewidujące obniżoną 
stawkę podatku VAT w odniesieniu do dostaw chartów oraz 
koni niewykorzystywanych przy produkcji żywności lub pasz, a 
także w odniesieniu do wynajmu koni oraz niektórych usług 
inseminacyjnych 

Sentencja 

1) Stosując obniżona stawkę podatku od wartości dodanej w wyso
kości 4,8 % do dostaw chartów oraz koni niewykorzystywanych 
przy produkcji żywności lub pasz, a także w odniesieniu do 
wynajmu koni oraz niektórych usług inseminacyjnych, Irlandia 
uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej na mocy art. 96, 
art. 98 w związku z załącznikiem III oraz art. 110 dyrektywy 
Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

2) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Republika Francuska pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 145 z 14.5.2011. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 marca 2013 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-216/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 92/12/EWG — Podatki akcyzowe — Wyroby tyto
niowe nabyte w jednym państwie członkowskim i przewiezione 
do innego państwa członkowskiego — Wyłącznie ilościowe 
kryteria oceny — Artykuł 34 TFUE — Ograniczenia ilościowe 

w przywozie) 

(2013/C 141/05) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: W. Mölls i 
O. Beynet, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i N. Rouam, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 34 TFUE oraz dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 
25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących 
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywa
nia, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U. L 76, s. 1), w szcze
gólności jej art. 8 i 9 — Przepisy krajowe nakładające sankcje 
finansowe w razie przekroczenia określonych poziomów w 
przypadku przechowywania do celów prywatnych wyrobów 
tytoniowych nabytych w jednym państwie członkowskim i 
przewożonych do innego państwa członkowskiego — Kryteria 
oceny o wyłącznie ilościowym charakterze — Ograniczenia 
ilościowe w przywozie. 

Sentencja 

1) Stosując wyłącznie ilościowe kryterium w celu ustalenia, że znaj
dujące się w posiadaniu osób prywatnych wyroby tytoniowe pocho
dzące z innego państwa członkowskiego przeznaczone są do celów 
handlowych, oraz stosując to kryterium w przeliczeniu na indywi
dualny środek transportu (nie zaś na osobę) i do wszystkich 
wyrobów tytoniowych ogółem, Republika Francuska uchybiła zobo
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy dyrektywy Rady 
92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych 
warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, 
ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, a w szczegól
ności art. 8 i 9 tej dyrektywy. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska i Republika Francuska pokrywają własne 
koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 226 z 30.7.2011. 

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 marca 2013 r. 
— Viega GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-276/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i 
uzgodnione praktyki — Sektor złączy miedzianych i ze 
stopów miedzi — Złącza do lutowania i zaciskowe — 
Dobór środków dowodowych i ich ocena — Prawo do bycia 
wysłuchanym przed sądem — Obowiązek uzasadnienia — 

Zasada proporcjonalności) 

(2013/C 141/06) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Viega GmbH & Co. KG (przedstawiciele: J. 
Burrichter, T. Mäger i M. Röhrig, Rechtsanwälte)
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