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Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 czerwca 2013 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

(Sprawa C-383/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Arty
kuły 56 TFUE i 63 TFUE — Artykuły 36 i 40 porozumienia 
EOG — Przepisy podatkowe — Zwolnienie podatkowe 
zastrzeżone dla odsetek wypłacanych przez banki będące rezy
dentami, z wyłączeniem odsetek wypłacanych przez banki 

mające siedzibę za granicą) 

(2013/C 225/02) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i F. 
Dintilhac, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: J.C. Halleux i 
M. Jacobs, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 56 TFUE i 63 TFUE — Naruszenie art. 36 i 40 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym — Ogra
niczenia swobody świadczenia usług i swobody przepływu kapi
tału — Przepisy krajowe ustanawiające zwolnienie podatkowe 
mające zastosowanie jedynie do odsetek wypłacanych przez 
banki belgijskie, z wyłączeniem odsetek wypłacanych przez 
banki niebędące rezydentami — Dyskryminacyjne opodatko
wanie 

Sentencja 

1) Ustanawiając i utrzymując w mocy dyskryminacyjne zasady 
opodatkowania odsetek wypłacanych przez banki niebędące rezy
dentami w wyniku zastrzeżenia zwolnienia podatkowego jedynie 
dla odsetek wypłacanych przez banki będące rezydentami, Króle
stwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy 
art. 56 TFUE oraz art. 36 Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

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

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 30 maja 2013 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej 

Polskiej 

(Sprawa C-512/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Transport — Dyrektywa 91/440/EWG — Rozwój kolei 
wspólnotowych — Dyrektywa 2001/14/WE — Alokacja zdol
ności przepustowej infrastruktury kolejowej — Artykuł 6 ust. 
2 i 3 dyrektywy 2001/14 — Utrzymujący się brak równowagi 
finansowej — Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 3 i 4 dyrektywy 
91/440 — Brak zachęt dla zarządcy infrastruktury — 
Artykuł 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14 — 

Obliczanie opłat za minimalny dostęp) 

(2013/C 225/03) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. 
Støvlbæk i K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: M. 
Szpunar, K. Bożekowska-Zawisza oraz M. Laszuk, pełnomoc
nicy) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Czeska (przed
stawiciele: M. Smolek i T. Müller oraz J. Očková, pełnomocnicy), 
Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, 
wspierana przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w przewidzianym terminie wszelkich koniecznych 
przepisów w celu dostosowania się do art. 6 ust. 3 dyrektywy 
Rady z dnia 29 lipca 1991 r. 91/440/EWG w sprawie rozwoju 
kolei wspólnotowych (Dz.U. L 237, s. 25) i załącznika II do 
niej, a także art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 1–3, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 
1 i art. 14 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 26 lutego 2001 r. 2001/14/WE w sprawie alokacji zdol
ności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat 
za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania 
świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. L 75, s. 29)
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