
Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— Stwierdzenie, w każdym razie, dopuszczalności odwołania i 
uchylenie wyroku Sądu z dnia 31 stycznia 2013 r. w 
sprawie T–540/10 Hiszpania przeciwko Komisji. 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2010) 6154 z 
dnia 13 września 2010 r. obniżającej wymiar pomocy 
finansowej przyznanej z Funduszu Spójności na etapy 
projektu zatytułowane „Linia kolei dużych prędkości 
Madryt-Saragossa-Barcelona-Granica francuska. Odcinek 
Lérida-Martorell (platforma). Pododcinek IX-A” (CCI 
2001.ES.16.C.PT.005); „Linia kolei dużych prędkości 
Madryt-Saragossa-Barcelona-Granica francuska. Odcinek 
Lérida-Martorell (platforma). Pododcinek X-B (Avinyonet 
del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)” (CCI 
2001.ES.16.C.PT.008); „Linia kolei dużych prędkości 
Madryt-Saragossa-Barcelona-Granica francuska. Odcinek 
Lérida-Martorell (platforma). Pododcinki XI-A i XI-B (Sant 
Sadurní d’Anoia-Gelida)” (CCI 2001.ES.16.C.PT.009) oraz 
„Linia kolei dużych prędkości Madryt-Saragossa-Barcelona- 
Granica francuska. Odcinek Lérida-Martorell (platforma). 
Pododcinek IX-C” (CCI 2001.ES.16.C.PT.010); 

— w każdym razie obciążenie strony pozwanej kosztami 
postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Naruszenie prawa w odniesieniu do skutków terminu przewi
dzianego w art. H ust. 2 załącznika II do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającego 
Fundusz Spójności ( 1 ). Po upływie tego terminu Komisja nie 
może już wydać środka, jakim jest korekta finansowa, a 
zatem ma obowiązek dokonania zapłaty a wprowadzona 
korekta nie jest zgodna z prawem. 

Naruszenie prawa w pojęciu udzielenia w rozumieniu dyrek
tywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynu
jącej procedury udzielania zamówień publicznych przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energe
tyki, transportu i telekomunikacji ( 2 ). Artykuł 20 ust. 2 lit. e) i 
f) dyrektywy 93/38 nie ma zastosowania w sposób ogólny do 
wszelkich zmian zamówień publicznych uzgodnionych na 
etapie ich wykonania, lecz jedynie do istotnych zmian. Można 
uznać, że chodzi o istotną zmianę stanowiącą udzielenie 
nowego zamówienia, jedynie w przypadku gdy spełnione są 
przesłanki z wyroku w sprawie Pressetext Nachrichtenagen
tur ( 3 ). 

( 1 ) Dz.U. L 130, s. 1 
( 2 ) Dz.U. L 199, s. 84 
( 3 ) Wyrok z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur, Zb.Orz. s. I-4401) 
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Pytanie prejudycjalne 

Czy uwzględniając zasadę neutralności art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 
17 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
w odniesieniu do podatków obrotowych ( 1 ) należy interpre
tować w ten sposób, że wspólnik spółki prawa cywilnego 
prowadzącej działalność w zakresie doradztwa podatkowego 
nabywa od tej spółki część klienteli wyłącznie w tym celu, 
aby następnie bezpośrednio przekazać nieodpłatnie tę część 
na rzecz nowo utworzonej ze znacznym jego udziałem spółki 
prawa cywilnego zajmującej się doradztwem podatkowym do 
korzystania w ramach działalności gospodarczej, może być 
uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku 
z nabyciem klienteli? 

( 1 ) Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w 
odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku 
od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, 
Dz.U. L 145, s. 1 
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