
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Irlandii 

(Sprawa C-85/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatki — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 9 i 11 
— Przepisy krajowe pozwalające na włączenie osób niebędą
cych podatnikami do grupy osób, które mogą być uznane za 

jednego podatnika do celów podatku VAT) 

(2013/C 156/03) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciel: R. Lyal, 
pełnomocnik) 

Strona pozwana: Irlandia (przedstawiciele: D. O'Hagen, pełno
mocnik, G. Clohessy SC, N. Travers, BL) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Czeska (przed
stawiciele: M. Smolek i T. Müller, pełnomocnicy), Królestwo 
Danii (przedstawiciele: początkowo C. Vang, następnie V. 
Pasternak Jørgensen, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przed
stawiciele: H. Leppo i S. Hartikainen, pełnomocnicy), Zjedno
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełno
mocnicy: H. Walker, pełnomocnik, wspierany przez M. Hall, 
barrister) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 9 i 11 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 
pozwalające na włączenie osób niebędących podatnikami do 
grupy podatkowej VAT 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Finlandii, a także 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
pokrywają własne koszty. 

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

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 marca 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — RWE 
Vertrieb AG przeciwko Verbraucherzentrale Nordrhein- 

Westfalen eV 

(Sprawa C-92/11) ( 1 ) 

(Dyrektywa 2003/55/WE — Rynek wewnętrzny gazu ziem
nego — Dyrektywa 93/13/EWG — Artykuł 1 ust. 2 oraz art. 
3–5 — Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami a konsu
mentami — Ogólne warunki — Nieuczciwe postanowienia 
umowne — Jednostronna zmiana ceny usługi przez przedsię
biorcę — Odesłanie do bezwzględnie obowiązujących prze
pisów ustanowionych dla innej kategorii konsumentów — 
Możliwość zastosowania dyrektywy 93/13 — Obowiązek 
zredagowania prostym i zrozumiałym językiem oraz obowiązek 

przejrzystości) 

(2013/C 156/04) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Bundesgerichtshof 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: RWE Vertrieb AG 

Strona pozwana: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesgerichtshof — Wykładnia art. 1 ust. 2 w związku z 
pkt 1 lit. j) i pkt 2 lit. b) zdanie drugie załącznika, art. 3 i 
art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumen
ckich (Dz.U. L 95, s. 29) — Wykładnia art. 3 ust. 3 w związku 
z lit. b) i c) załącznika A do dyrektywy 2003/55/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. doty
czącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i 
uchylającej dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176, s. 57) — Klau
zula ustanawiająca prawo przedsiębiorcy do jednostronnej 
zmiany ceny usługi poprzez odesłanie do bezwzględnie obowią
zujących przepisów ustanowionych dla innej kategorii konsu
mentów — Stosowanie dyrektywy 93/13/EWG — Wymogi 
związane z obowiązkiem zredagowania prostym i zrozumiałym 
językiem oraz obowiązkiem przejrzystości 

Sentencja 

1) Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 
1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsu
menckich należy interpretować w ten sposób, że owa dyrektywa ma 
zastosowanie do klauzul ogólnych warunków włączonych do umów 
zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem, które przejmują 
zasadę prawa krajowego mającą zastosowanie do innej kategorii 
umowy i które nie podlegają danym przepisom krajowym. 

2) Artykuły 3 i 5 dyrektywy 93/13 w związku z art. 3 ust. 3 
dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE 
należy interpretować w ten sposób, że w celu oceny, czy standary
zowana klauzula umowna, na podstawie której przedsiębiorstwo
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