
Nie przekazując w wyznaczonych terminach informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 decyzji 2006/323 i w art. 6 ust. 2 decyzji 
2007/375, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dwóch wskazanych przepisów oraz art. 249 
akapit czwarty WE.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

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

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 czerwca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – X BV (C-24/12), TBG 

Limited (C-27/12) przeciwko Staatssecretaris van Financiën

(Sprawy połączone C-24/12 i C-27/12) (1)

(Swobodny przepływ kapitału — Ograniczenia — Wypłata dywidend z państwa członkowskiego do 
należących do niego krajów i terytoriów zamorskich — Zakres stosowania prawa Unii — Szczególny reżim 

UE-KTZ)

(2014/C 253/03)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Hoge Raad der Nederlanden – Wykładnia art. 63 i art. 64 TFUE – 
Terytorialny zakres zastosowania – Przepływ kapitału z państwa członkowskiego do jednego z jego krajów lub terytoriów 
zamorskich – Kwestia, czy kraj lub terytorium zamorskie należy uznać za państwo trzecie

Sentencja

Prawo Unii należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ono środkowi podatkowemu państwa członkowskiego, który 
realizując w sposób skuteczny i proporcjonalny cel zwalczania uchylania się od opodatkowania, ogranicza przepływ kapitału pomiędzy 
owym państwem członkowskim a należącymi do niego krajami lub terytoriami zamorskimi. 

(1) Dz.U. C 98 z 31.03.2012.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 maja 2014 r. – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) przeciwko 
Komisji Europejskiej

(Sprawa C-35/12 P) (1)

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek worków 
przemysłowych z plastiku — Jednolite i ciągłe naruszenie)

(2014/C 253/04)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (przedstawiciele: E. Garayar Gutiérrez, Troncoso Ferrer i E. Abril 
Fernández, abogados)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castilla Contreras i F. Castillo de la Torre, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie T-76/06 ASPLA przeciwko Komisji, 
w którym Sąd oddalił żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C (2005) 4634 wersja ostateczna z dnia 
30 listopada 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] (sprawa COMP/F/38.354 – Worki przemysłowe) 
w przedmiocie kartelu na rynku worków przemysłowych z plastiku, a także, tytułem żądania ewentualnego, żądanie 
obniżenia kwoty nałożonej na spółkę ASPLA grzywny

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Plásticos Españoles SA (ASPLA) zostaje obciążona kosztami niniejszego odwołania.

(1) Dz.U. C 89 z 24.3.2012.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 maja 2014 r. – Armando Álvarez, SA przeciwko Komisji 
Europejskiej

(Sprawa C-36/12 P) (1)

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek worków 
przemysłowych z plastiku — Możliwość przypisania spółce dominującej naruszenia popełnionego przez jej 

spółkę zależną — Obowiązek uzasadnienia)

(2014/C 253/05)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Armando Álvarez, SA (przedstawiciele: M. Troncoso Ferrer, E. Garayar Gutiérrez i C. Ruixo Claramunt, 
abogados)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castilla Contreras i F. Castillo de la Torre, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie T-78/06 Álvarez przeciwko Komisji, 
w którym Sąd oddalił żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C (2005) 4634 wersja ostateczna z dnia 
30 listopada 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] (sprawa COMP/F/38.354 – Worki przemysłowe) 
w przedmiocie kartelu na rynku worków przemysłowych z plastiku, a także, tytułem żądania ewentualnego, żądanie 
obniżenia kwoty nałożonej na spółkę Armando Álvarez grzywny

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Armando Álvarez SA zostaje obciążona kosztami niniejszego odwołania.

(1) Dz.U. C 89 z 24.3.2012.
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